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ЧЕРНИШ Ярослав. Соціальна реаблітація молоді з особливими потребами в умовах 

фізкультурно-спортивного закладу  

206 

ШАКУН Наталія. Волонтерський рух і його роль у формуванні громадянського суспільства 207 

ЮХИМЕНКО Анна. Ідея суспільного прогресу в контексті сучасного переосмислення 209 

ЯЩУК Сергій. Розширення мережі соціальних центрів як розвиток співпраці всіх гілок 

соціальної інфраструктури села 

210 

  

СЕКЦІЯ «АНГЛІЙСЬКА – МОВА МІЖНАРОДНОГО СПІЛКУВАННЯ»  

  

МАРУДА Данило. Energy drinks in our modern life 212 

ПОЛІЩУК Вікторія. Kilts as national clothes in Scotland 213 

КАКЛЮГІН Максим. New opportunities of genetic engineering 214 

КОСТЮЧЕНКО Олексій. Canadian english in our life 215 

БОНДАР Анастасія, ПОЛІЩУК Вікторія. Studying english in asian countries 217 

  

СЕКЦІЯ «СУЧАСНІ ФІЛОСОФСЬКО-ГУМАНІТАРНІ  

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ» 

 

  

БАДАДА Олександр. Феномен «ювеної» в сучасній культурі 219 

БАК Павло. Культурні основи націй. Ієрархія, заповіт і республіка 220 

БАРВІНОК  Наталія. Філософія людського спілкування 221 
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БЄЛАЯ Ольга. Особливосі східного філософствування 222 

БІЛИК Ірина. Ідеали жіночої краси в різні часи 223 

БЛИЖНИКОВА Ксенія. Психофізіологічна проблема Декарта та Спінози 224 

ВАКУЛЕНКО Олександра. Medieval philosophy: battles between nominalism and realism 226 

ВОВЧАК Віктор. Поняття «Космос» в античній філософії 227 

ВОЛОХОВ Олександр. Теоцентризм у середньовічній філософії 228 

ВОЛОШИН Михайло. Феномен відчуження праці в суспільному бутті 230 

ВОЛОШИН Сергій. Поняття «істина», основні концепції істини 231 

ВОРОНІНА Аліна. Логічні операції з поняттями 232 

ВОРОНІНА Катерина. Проблема життя та смерті в духовному досвіді людства 233 

ГАЦЬ Анастасія. Свобода чи необхідність? 234 

ГЛИВА Ірина. Особливості філософії природи Фрідріха Шеллінґа 235 

ГНАТЕНКО Каріна. Яка ціна миті в житті людини? 237 

ГОРКУН Тетяна, ПАЛІЙ Влада. Розуміння прав людини у філософії Ж.-Ж. Руссо 238 

ГОРНІК Юлія. Що таке щастя, або декілька слів про сенс життя 239 

ГРАБАРЧУК Андрій. Проблема патріотизму у творчості в.липинського 241 

ГРИБОВИЧ Антон. Философия воспитания Джона Локка 242 

ГРИЧИНА Ірина. Версія у слідчій діяльності 243 

ГУЛЕВИЧ Василь. Ідеальна держава у творчості Платона 244 

ДЕРКАЧ Максим. Осмислення перспектив розвитку людства 245 

ДОРОШ  Крістіна. Hegel‘s  esthetics 246 

ДРАЧОВА Катерина. Фемінізм як соціокультурний феномен 247 

ДУРИДІВКА  Андрій. Проблеми релігії у творчості Л.Феєрбаха 249 

ЄВЧУК Юрій. Проблема відчудження у творчості Карла Маркса 250 

ЗОЗУЛЯ Владислав. Декілька зауважень про обмеженість розуму 251 

КАПЛЕНКО Олександр. Чи має сенс буття? 253 

КРАВЕЦЬ Марія. Как научится чувствовать силу момента сейчас? 254 

КІРІЄНКО Катерина. Ідеал краси у філософському аспекті 255 

КОВАЛЬЧУК  Назарій. Світоглядні системи Індії 257 

КОРЖ  Катерина. Свобода як цінність людського життя 258 

КОЛЕСНИК Альона. Philosophy of history: main periods and ideas 259 

КУЗНЄЦОВ Олександр. Марксизм як багатогранне філософське вчення 260 

КУПРЕЙЧУК  Мирослава. Як я розумію патріотизм 261 

ЛЕГУША  Катерина. Проблема свободи вибору між добром і злом у вченні Аврелія 

Августина 

262 

ЛОЗА Анна. Місце людини та суспільства у трактаті «Про розум» К.А.Гельвеція 263 

ЛОЗОВА  Діана. Запитання і відповіді у слідчій практиці 264 

ЛУЦЮК Олександра. В чому сутність прекрасного? 265 

ЛЮШИНА Тетяна. Любов у філософських міркуваннях 266 

МАГАСЬ Катерина. Людина як найвища цінність суспільства 268 

МАЛЬЧИК Оксана. До питання походження права і моралі 269 

МАНГАСАРЯН Світлана. Філософсько-світоглядне підгрунтя бойових мистецтв: феномен 

ушу 

271 

МАНЬКОВСЬКА Катерина. Эвтаназия животных (осмысление проблемы) 272 

МАРТИНЕНКО Петро. Людина як абсолютна цінність 273 

МЕЛЬНИК Вероніка. Любов і філософія 275 

МИРГОРОДСЬКА Дарина. Чи є можливим фізичне безсмертя: декілька слів про даоську 

філософську традицію 

277 

МІРОШНІЧЕНКО Антон. Історико-філософський процес у Європі XIX ст. 278 

МІЧАК Андрій. Штучний інтелект: проблеми і перспективи 279 

НИШПОРА Андрій. Наукова творчість і світогляд 280 
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НОВІЦЬКА Діана. Роль конфуціанства в соціально-економічному розвитку китайського 

суспільства 

281 

ОДАРЧЕНКО Андрій. Образ поведінки сучасної людини (філософські ідеї Е.Фромма) 283 

ОРЕХОВА Дар`я. Пантеїзм як спосіб збереження краси та різноманіття природи 284 

ПАВЛЕНКО Людмила. Психоаналіз: історико-філософський аспект 285 

ПЕРЕТЯТЬКО Владислав. Утопія реальна, але трактується невірно 286 

ПЕТРЕНКО Євгеній. Філософія буддизму 287 

ПЕТРИКАУС Андрій. Філософське тлумачення розвитку біотехнологій 289 

ПОЛІЩУК Анна. Доля в житті людини 290 

ПОЛЬОВА Діана. Українська держава: народ та влада (ідеї В.Липинського) 291 

ПОПРАВКА Валентина. Теорія цінностей 293 

ПОРФІЛЕНКО Злата. Філософсько-правовий фундамент інноваційного менеджменту 294 

РАХІМОВ Ярослав. Метод сократа 295 

РАЧУК Вікторія. Поняття «дао» та даосизм у Китаї 296 

РЕДЬКО Іван. Феномен дружби в сучасному суспільстві 298 

РЕПКІНА Ольга. Гармония в семье (философские аспекты) 300 

РУДЕНКО Олександра. Вплив біологічного та соціального комплексу на формування 

особистості 

301 

САВОЩЕНКО Олексій. Ідеальна держава Платона 303 

САВЧЕНКО Ольга. Самотність як екзистенціальний вимір буття людини 304 

САЙКОВСЬКА Аліка. Людина між природою і культурою: декілька слів про лікування 

психічних розладів 

305 

СЕМЕНЮК Ксенія. Теорія сновидінь З.Фрейда 306 

СИДОР Оксана. Внутрішньоособистісний конфлікт: до постановки проблеми 308 

СИДОРЧУК  Юлія. Істина як центральна проблема пізнаня 309 

СІНЕНКО Богдан. Вплив факторів навколишнього середовища на формування 

слов‘янського, скандинавського та давньогрецького міфологічних пантеонів 

310 

СКІБЧИК Павло. Феномен маси в європейській культурі 311 

СКРИНЬКО Світлана. Філософське осмислення людини 312 

СМЕТАНЮК Роман. Людина – Титан епохи відродження 313 

СОЛОДІЛОВА Варвара. До шляхетного спілкування – із книгою: несвоєчасність міркувань 315 

СТОРОЖУК  Інна. Хто є людина? (пошук себе у творах Г.Сковороди) 317 

ТАЛАН Анастасія. Парадокс прав людини Ханни Арендт 318 

ТАРАСОВА Юлія, ПРИСЯЖНЮК Анастасія. Розуміння прав людини у філософії І.Канта 320 

ТУЛИВЕТРОВА Карина. Буття як основна філософська категорія 321 

ХОМУТОВСЬКА Тетяна. Роль дедуктивних умовиводів у діяльності юриста 323 

ХОХЛОВА Марія. Лихослів‘я у наш час 324 

ХРИСТИЧ Анна. Суфражизм як соціокультурний феномен модерну 325 

ЧАПЛЯ Анна. Про протиріччя у питаннях штучного інтелекту 327 

ЧІФЛІКЛІЙ Юлія. Що таке особистість? 328 

ЧУКОВЕНКО Катерина. Основні концепції «філософії життя» Ф.Ніцше 329 

ШЕРЕМЕТ Дмитро. Сутність філософії 330 

ШНАЙДЕР Карина. Георг Зіммель: усі ми – фрагменти 331 

  

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА ОЧИМА 

МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ» 

 

  

БОРИСЕНКО Руслана. Харчування та релігія 333 

ГЕЙКО Павлина. Функціонування УПЦ КП на тимчасово окупованих територіях України 334 

ГРИВНИК Антон. Особа митрополита Володимира 337 

ГУТАК Марія. Життя після смерті: рай та пекло 339 
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ДУЗЕНКО Галина. Релігія давніх слов'ян 340 

ДЯТЕЛ Ірина. Іслам 341 

ЙОВА Вадим. Елементи вчення та основні категорії даосизму 343 

КАРПЕНКО Дмитро. Брахманізм 344 

КИРИЛЕНКО Дмитро. Брахманізм – релігія Давньої Індії 346 

КОСТЮЧЕНКО Ангеліна. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій та її вплив на 

міжконфесійні відносини в Українській державі 

347 

КРАЄВСЬКА Валентина. Специфіка сучасної гендерної політики церкви АСД 348 

ЛУКАНЮК Христина. Ставлення до подружніх зрад у різних релігіях світу 350 

ЛЮШИНА Тетяна. Любов у філософських міркуваннях 351 

МЕНДЕЛЬ Дмитро. Релігії античного світу 352 

НЕГУР Анастасія. Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства в Україні 354 

ОВЧАРЕНКО Роман. Філософське обгрунтування релігії 355 

ОКІПНЯК Тетяна. Патріарх Філарет та міжправославний конфлікт в Україні 357 

ПАВЛЕНКО Дмитро. Зустріч патріарха РПЦ Кирила та Папи Римського: причини та 

наслідки 

358 

ПОЛІЩУК Олена. Особа патріарха Мстислава 360 

САВАРЕЦЬ Максим. Протестантизм 361 

СКРИНЬКО Світлана. Філософське осмислення людини 363 

СОБОЛЬ Сергій. Українське двоєвір‘я 364 

ТЕРНОВИК Галина. Іудаїзм: основні догмати та обряди 365 

ХОМІК Вікторія. Руський світ та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича 367 

ШЕВЧЕНКО Анастасія. Соціально значуща діяльність церкви АСД 369 

ЯЦЕНКО Вікторія. Формування нової парадигми державно-церковних відносин у 

постреволюційний період 2013-2016 років 

371 

  

СЕКЦІЯ «НАУКА ЯК ВИРОБНИЦТВО ІННОВАЦІЙНИХ ЗНАНЬ»  

  

АРТЕМЧУК Вікторія. Права  штучного інтелекту. Чи готове людство до виклику? 373 

БАГЛАЙ Оксана. Штучний інтелект в правовому полі 374 

ГАЙДУК Альона. Смисл людського існування та система цінностей в постлюдському світі 376 

КРАСНОВ Андрій. Постлюдина  як феномен сучасної науки 377 

КРЕНИЧНИЙ Євген. Метод як основа наукового дослідження 378 

КУЗНЮК Давид. Топос «мислячого життя» 379 

КУЗЬМЕНКО Михайло. Сенсорно-технологічні перетворення  світосприймання 381 

КУЛІНСЬКИЙ Валерій. Mega-sciencе  і суспільне виробництво стратегічних ресурсів 

NBICS-технологічної цивілізації 

382 

КУЛЬПІН Руслан. Феномен інструментальної транскомунікації 382 

МОРОЗОВА Марина. Наука та людина в інформаційну добу 383 

ОСТАПЕНКО Катерина. Проблема «постлюдини» в сучасній науці і філософії 385 

ПЕТРУНЬОК  Володимир. Методи дослідження гуманітарного знання 386 

ПИЛИПЕНКО Олена. Наукомісткі технології як рушій соціально-економічного розвитку 387 

СЕРДЮК Андрій. Філософія освіти в ХХІ столітті 388 

СТАДНИК Іван. Проблема демаркації різних форм знань 389 

ТІТУНОВ Олександр. Філософські проблеми ХХ століття 390 

ЧЕПІЛЬ Денис. Трансгуманізм vs постгуманізм 392 

  

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА»  

  

АГЕЄВ Євген. Übersetzungsbesoderheiten von komposita in der fachsprache der landwirtschaft 394 

АЛЕКСАНДРОВ Євгеній. Переклад та збереження унікальності ідіом  395 
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БЛИШНЯ Вадим. Особливості міжкультурної комунікації на рівні художнього тексту 397 

БОЙКО Юлія. Особливості перекладу рекламних текстів аграрної тематики 399 

ГРИЩЕНКО Катерина. Компаративний аналіз способів перекладу фразеологізмів  400 

ГРЯЗНОВА Анастасія. Морфологічні труднощі перекладу німецьких іменників 402 

ДУБИК Ірина. Проблеми перекладу сучасних науково-технічних текстів 403 

ЗАКАЛЮЖНА Наталія. Особливості перекладу дитячих казок 404 

ІСЬКОВА Ольга. Індивідуальний стиль та переклад 405 

КАЗІМІР Анастасія. Загальні характеристики та переклад німецького пасиву українською 

мовою 

406 

КОНДРАТЕНКО Юля, СІНЧУК Варя, ХАРА Алла. Особливості перекладу рекламних 

слоганів  

407 

КРИВОШЕЙ Тетяна. Переклад та його типи 409 

КУХАР Ольга. Моделі перекладу: класифікації та особливості 410 

СОРОКА Ольга. Слова–редуплікати в німецькій мові 411 

ТКАЧ Алла, СУЛИМА Альона. Способи перекладу німецьких фразеологізмів 414 

ТИМЧЕНКО Іван. Особливості перекладу німецьких термінів в галузі екології 416 

  

СЕКЦІЯ «НІМЕЦЬКА МОВА В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ І СЬОГОДЕННЯ»  

  

АННЕНКОВ В’ячеслав. Складнощі перекладу економічних текстів з німецької на українську 

мови 

419 

БАБЕНКО Ольга, ЛЕЩЕНКО Олександра. Англійські запозичення у сучасній німецькій 

мові 

420 

ВЕТРІЩЕНКО Андрій. Синтаксичні зв‘язки слів у німецьких словосполученнях (на 

матеріалі аграрних текстів) 

421 

ДІДЕНКО Тетяна. Вплив німецької мови на формування української медичної термінології 423 

ХЕЛЬЧИК Андрій. Актуальність вивчення німецької мови 425 

ШВЕЦЬ Богдан особливості використання ідіоматичних одиниць 426 

КОВАЛЬЧУК Олена. Die methode des erlernens der deutschen sprache 427 

ПОЛІЩУК Дмитро. Комунікативна культура як соціальний та особистісний феномен 428 

КОЛЕСНИК Марія. Німецький досвід використання дистанційного навчання в професійній 

освіті та його ефективність 

430 

  

СЕКЦІЯ «ФРАНЦУЗЬКА МОВА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЄВРОПИ»  

  

КОРДА Анастасія. Французька мова в світі 433 

ПОНОМАРЕНКО Валентина. Французька мова у полікультурному просторі Європи 434 

ХОМЕНКО Владислав. Французька мовна політика 435 

  

СЕКЦІЯ «ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ»  

  

ШАКУН Наталія. Проблема освітньої міграції в психології та педагогіці 437 

ПАХАР Павло. Соціалізація особистості як феномен соціальної психології 438 

  

СЕКЦІЯ «MODERN ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS  

IN ENGINEERING AND AGROBIOLOGICAL SCIENCES» 

 

  

BUNDALEVSKY Oleksandr. The ESP system 440 

ГОЛДИШ Артем. Importance of economic mechanization 441 

HULA Vitalina. «Miser pays twice» or advantages of using natural materials and cooperation with 

the professionals in different phases of building process 

442 
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ДУДКА Руслан. Skywalker quarto esc as the object of agricultural engineer‘s interests 443 

ЗАХАРОВА Олександра. Microorganisms important in food microbiology 444 

КІЛІЯН Юля. Економія електричної енергії 445 

KOVAL Vladyslav. People in the fields will soon be replaced by robots 446 

КОВАЛЬЧУК Орест. Сферичний генератор сонячної енергії BETA.RAY 448 

ЛОБОДЕНКО Єлизавета. Growing organs in the lab 448 

МАКУХ Катерина. Modern external batteries 450 

MARKOVETS Vita. Innovative developments in «galuzo engineering» self-propolled sprayer 451 

МАРУДА Данило. Energy drinks in our modern life 452 

МАРЧЕНКО Владислав. Trends of development in some foreign countries 453 

MOLODOZHENIA Artem. The successful cloning of plants 453 

OBELETS Olga. New technologies and their implications in building construction 455 

ОНЕ Ольга-Валентина. Transgenic plants 457 

ОСАДЧИЙ Валерій. The sun is a source of energy 458 

PARHOMENKO Nina. New hybrid inks for printed, flexible electronics without sintering 459 

ПЕТРОВ Олександр. No-tillage method of cultivation 460 

ПІДМАРКОВА Катя. Genetically modified organisms 461 

ПОЛІЩУК Ганна. Genetic engineering 462 

ПОТЕРЯЙКО Євгеній. Agricultural machinery and implements 463 

РЕДЬКО Іван. Advantages and disadvantages of lenovo think centre х1 a and hp pro one 400 g1as 464 

СКОПАЧОВ Валентин. The improvements of electrical system 464 

SUKAYLO Artem. Alternative energy conservation 465 

ТУЛІВЕТРОВА Каріна. Pharmaceutical biotechnology 467 

УЖВА В’ячеслав. Automatic air traffic system 468 

ШАНДРЕНКО Євген. Computer monoblocks as the achivement of electric devices creation 469 

ШЕВЦІВ Сергій. Modern robotic systems 470 

SCHERBYNA Igor. New technologies and their implications in building 471 

  

СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ І 

ВИХОВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ НАУК ПРО ЖИТТЯ»  

 

  

БАЛАС Інна, ЗОРЕНКО Катерина, ШЕВЧУК Лілія. Методи контролю на уроках іноземної 

мови 

473 

БАХМАЧ Злата. Методичні особливості проведення занять з дисципліни «Актуальні 

проблеми соціальної педагогіки» 

474 

БОНДАР Вероніка, ПАЦЬОРА Руслана. Система принципів навчання на уроках іноземної 

мови 

476 

ВЕРХУША Юлія. Причини виникнення та методи вирішення конфліктів в 

міжособистісному спілкуванні 

477 

ГАРМАТКО Анжела. Культура ділового спілкування  479 

ГНИТКА Галина. Теоретичні аспекти визначення сутності феномена «толерантність» 480 

ГОЛОВАЧ Ольга. Професійні якості майбутнього викладача вищого навчального закладу 481 

ГОЛУБ Світлана, ПОПОВА Ірина. Особливості вибору теми дослідження 483 

ГОРБУШОВА Анна. Профілактика і методи вирішення конфліктів у колективі 484 

ГРЕБІНЧАК Олександр. Методичні аспекти викладання дисципліни «сільськогосподарські 

машини» в аграрному коледжі 

486 

ГРИЦАК Тетяна. Сутнісні характеристики хімічних шкідливих звичок 488 

ГУТЕВИЧ Марина. Особливості спілкування з людьми з обмеженими можливостями 489 

ДУШКЕВИЧ Олександр. Шляхи зовнішньої виразності викладача 491 

ЗАБОЛОТНЯ Карина. Умови взаєморозуміння у мовленнєвому спілкуванні 492 

ЗАДОХІНА Юлія. Форми і методи профорієнтаційної роботи в сучасній школі 494 
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ЗАМАН Софія. Оптимальний вибір методів навчання з іноземної мови 496 

ЗАРУБЕНКО Настасія. Теоретичні аспекти поняття «виховання громадянськості» 497 

ІЛЮЧЕНКО Олена. Формування громадянської позиції студентів аграрників як наукова 

проблема 

498 

КАПІТАН Олександра. Архетипи в слов‘янській міфології 500 

КАПІТАН Олександра. Зміст етнопедагогічної компетентності педагога 501 

КОДИНЕЦЬ Марія. Організація студентського самоврядування (на прикладі ВП НУБіП 

України «Боярський коледж екології і природних ресурсів») 

502 

КОЛОДЯЖЕНСЬКИЙ Євген. Методика організації педагогічної діяльності наставника 

студентської групи (на прикладі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка) 

504 

КОМІСАРЕНКО Артур. Формування здорового способу життя студентської молоді (на 

прикладі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка) 

506 

КУЦА Аліна, ПОГУКАЙ Карина, ТЕРЕЩЕНКО Ірина. Бінарна класифікація загальних 

методів навчання: теоретичний аспект 

507 

ЛАВРИК Тетяна, НОВОСЕЛЕЦЬКА Анна. Використання у процесі навчання іноземної 

мови актуального матеріалу як шлях до розвитку самостійності 

509 

ЛЕВЧЕНКО Світлана. Методика виховної  роботи вихователя у студентському гуртожитку  

(на прикладі Березоворудського аграрного технікуму) 

510 

ЛЕВЧУК Людмила. Особливості дистанційного навчання студентів в США 511 

ЛУК’ЯНЕНКО Марина. Спілкування з важкохворими людьми 513 

ЛУК’ЯНЧУК Вікторія. Психолого-педагогічні основи спілкування з учнями 514 

ЛЯХЕВИЧ Яна. Застосування наочності у навчальному процесі вищих навчальних закладів 515 

М’ЯКІШЕВА  Катерина. Порушення, труднощі і бар‟єри спілкування та способи їх 

подолання 

517 

МАЛАШЕНКО Аліна. Дослідження рівнів комунікативної компетентності майбутніх 

викладачів 

518 

МАЦОЛА Вікторія. Вальдорфська педагогіка в Україні 520 

МАЦОЛА Вікторія. Емоційний інтелект у спілкуванні 521 

МЕЛЬНИК Юлія. Інтерактивні методи навчання дисципліни «Інформатика» 522 

МИКОЛАЄНКО Марина. Сутність та складові міжособистісного спілкування 524 

МОРОЗ Анна. «Лебедина пісня» Й.Песталоцці як підсумок його педагогічної діяльності 525 

НЕУМИТА Оксана. Невербальне спілкування 527 

ОНИКІЄНКО Марина. Підготовка і проведення семінару-диспуту із дисципліни 

«Технології соціально-педагогічноїдіяльності» 

528 

ОРЛОВА Аніта. Професійна консультація як один з ефективних засобів вибору професії 529 

ПЕНЬКОВА Аліна. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження 530 

ПІРОГОВ Анатолій. Контроль навчальних досягнень студентів як психолого-педагогічна 

проблема 

532 

ПІСКУН Таїсія. «Токсична» людина: чи не час з нею розлучитися? 533 

РЕЗНІК Роман. Зміст та форми формування здорового способу життя студентської молоді у 

позааудиторній діяльності 

535 

РІЗНИК Інна. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка 536 

СВИНЧУК Ірина. Риторична культура як складова педагогічної майстерності викладачів 

вищих навчальних закладів 

537 

СВІЩО Оксана. Активне слухання 539 

СКУДНА Аліна. Екологічне виховання молодших школярів 541 

СЛІВІНСЬКИЙ Євген. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних 

закладах 

542 

СЛЮСАРЕВ Валерій. Методичні особливості навчання дисципліни «Стандартизація 

продукції тваринництва» 

544 
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СОХАЦЬКИЙ Володимир. Теоретичні аспекти проблеми формування екологічної культури 

майбутнього викладача ВНЗ у позааудиторній діяльності 

546 

ТАНАСІЙЧУК Анастасія. Методика навчання соціально-педагогічної дисципліни «Основи 

педагогіки» 

547 

ТЕЛЮК Максим. Методика громадянського виховання студентської молоді (на прикладі 

Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка) 

549 

ТЕРЕЩЕНКО Вікторія. Структура та умови ефективності вербальної комунікації 550 

ТИТОВСЬКА Анна. Діяльність асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні 554 

ТОРОВИК Таісія. Роль невербальних засобів у педагогічному спілкуванні 556 

ТРУТЕНЬ Аліна. Критерії оцінки ефективності патріотичного виховання студентської 

молоді 

557 

ФЕДЧУН Андрій. Функції методології в реалізації наукового дослідження 559 

ЧЕРЕВАТЕНКО Людмила. Методичні аспекти викладання дисципліни «Монтаж 

електрообладнання і систем керування» у студентів аграрних коледжів 

560 

ЧУЯН Людмила. Проблеми впровадження ідей Болонського процесу в Україні 561 

ШАМСУТДІНОВА Ксенія. Дослідження методики викладання лекційних занять із 

дисципліни «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи» 

563 

ШИНЬКАРУК Мирослава. Особливості невербальної комунікації 564 

ШОЛОМ Катерина. Реалізація громадянського виховання у дошкільних навчальних 

закладах 

566 

ШОЛУДЬКО Наталія. Психолого-педагогічні аспекти спілкування підлітків з дорослими 567 

ШУЛЬГА Марина. Особливості соціально-профілактичної роботи серед сільської молоді 569 

ЩИГОЛЬ Анастасія. Вербальна комунікація у педагогіці  571 

  

Секція «КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»  

  

СКУДНА Аліна. Розвиток уявлень про цінності у давній Греції  573 

ЦИХАНСЬКА Яна. Мистецтво в ситуації постмодерну 574 

ШОЛОМ Катерина. «Повстання мас» як трансформація традиційних цінностей 575 

  

СЕКЦІЯ «ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ У ВНЗ» 

 

  

ІВАНЬКОВА Анастасія. Роль бізнес-планування в системі сучасного підприємства 577 

ЗУЄВ Василь. Проблема управління якістю освіти професійно-технічного навчального 

закладу на сучасному етапі 

578 

ОГОРОДНІК Вероніка. Комунікативна компетентність керівника ЗНЗ 579 

  

СЕКЦІЯ  «ЛІНГВІСТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ» 

 

  

АНДРЕЄВА Дарья. Актуальні питання літературного перекладу в англійській поезії 581 

АНДРІЙЧУК Світлана. Rhythm in poetry and music 582 

БАЛАС Інна. Абревіатури як різновид складноскорочених слів 584 

БАЛАС Інна, КУЦА Аліна. Дослідження лінгвосинергетики в англійській мові 585 

БОНДАР  Вероніка. Використання фразеологізмів у пресі 586 

БОНДАРЕЦЬ Марія. Casus ablativus у діагнозах видів рослин 587 

БОЙЧАС Дарина. Рослинне царство у «Природничій історії» Плінія Старшого 588 

ВОЙТ Ольга. Проблеми машинного перекладу 589 

ДЕНИСЕНКО Ірина. Професійна етика майбутнього перекладача в об‘єднаному королівстві 

Великої Британії та Північної Ірландії 

590 
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ДУБІНЕНКО Олена. Обґрунтування виховного потенціалу змісту дисципліни «Іноземна 

мова»  

592 

КАЗІМІР Анастасія. Емоційно-забарвлені вирази німецької мови 593 

КОНДРАТЕНКО Юлія, СІНЧУК Варвара, ХАРА Алла. Професійна етика майбутнього 

філолога 

594 

ЗАМАН Софія, КУРИЛКО Олена. Лінгвістика як вияв синергетичної самоорганізації 596 

ЗОРЕНКО Катерина. Елементи «тварини» в англійській та українській фразеології 597 

ЗОРЕНКО Катерина, ПОГУКАЙ Карина. Текст як об‟єкт дослідження лінгвосинергетики 598 

КРАВЧУК Ліна. Самостійне вивчення англійської мови 599 

КУРИЛКО Олена. Субстантивація як різновид транспозиції у лінгвістиці  601 

КУРІЛКО Дарина. Методи викладання іноземних мов у навчальних закладахУкраїни та 

Польщі 

602 

ЛЕЩЕНКО Олександра. Використання ігрових технологій у процесі вивчення іноземних 

мов 

604 

ПАЛІЙ Олена. Виховна позааудиторна робота з іноземної мови як засіб формування 

особистості майбутнього фахівця аграрної галузі 

605 

ПАЦЬОРА Руслана. Порівняння лексиних засобів у фразеологізмах з компонентом кольору в 

англійській та українськії мовах 

607 

ПОГУКАЙ Карина. Дослідження особливостей функціонування англійських запозичень у 

сучасній українській мові 

608 

РАДЧЕНКО Яна. Класифiкацiя фразеологiчних одиниць в англiйській та українській мовах 609 

РУДКО Катерина. Метод проектів як засіб формування гуманістичної спрямованості 

майбутніх біотехнологів 

611 

САРДАЄВА Софія. Інтерактивні методи навчання іноземної мови як засіб формування 

особистості майбутнього фахівця 

612 

ХАНЧА Алевтина. Delivery in a lecture of agricultural sphere 614 

СИСМАН Дар’я. Comparison of of old russian and english fairy tales 615 

СКОЧКО Ірина. Стилістичні особливості офіційно-ділового стилю англійської мови 617 

СТЕЦЮК Наталя. Діалекти сучасної англійської мови 618 

ФЕДОРІЙ Марія. Термінологічний аспект роботи з англомовними професійно 

орієнтованими текстами агробіологічної тематики 

619 

ШВЕЦЬ Ольга. Особливості перекладу англійських ідіом українською мовою  621 

ШЕВЧУК Лілія. Особливості перекладу газетної лексики 623 

  

СЕКЦІЯ  «СИСТЕМНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОВНИХ ОДИНИЦЬ РІЗНИХ РІВНІВ» 

 

  

АНДРЄЄНКОВА Ганна. Лінгвостилістичні особливості художнього дискурсу 625 

БАБЕНКО Ольга. Входження жаргонізмів і сленгових одиниць у літературну англійську 

мову 

626 

БЕРЕНДА Людмила. Психолінгвістика 627 

БОБРОВИЦЬКА Анастасія. Етимологія та стратифікація американського сленгу в 

перекладацькому аспекті 
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AGRICULTURE IN THE COSSACK-HETMAN STATE 

 

During the time of the National Revolution(1648-1676), Ukraine was unquestionably an 

agricultural nation. Agriculture was the foundation of economic growth. Its progress brought 

prosperity and wealth. Farming was also the most loved and respected occupation during the Hetman 

times. Slabchenko asserts that the physiocratic philosophy prevailed in Ukraine before it became 

popular in the West. Then Ukrainian farming quickly recovered from the ravages of war, while 

cultivated areas were enlarged enormously in successive decades, increasing farm output. The sowing 

areas expanded when Tartar raids gradually decreased, permitting greater safety in the steppes and in 

the Black Sea and eastern Ukraine. The power of the Turks also diminished in the Black Sea and Azov 

Sea shore territories. Large-scale colonization automatically enlarged the arable areas of East Europe. 

On the other hand, the development of grain production was further encouraged by continuously 

expanding needs for food and other agricultural raw materials in the West. 

The soil and climatic conditions of Ukraine soon made wheat her leading crop and main export 

item, widely grown in the southern and central parts of Ukraine because of the ideal climatic 

conditions and fertile black soil. This was noted by such foreigners as Beauplan, Marshall and Weihe, 

who visited Ukraine in the sixteenth and seventeenth centuries[1, p.86]. 

In the northern sections of the country, where the climate was harsh and the soil was poorer, rye 

was by far the leading crop. Yet wheat was the main product of the country. All other traditional crops 

were grown during the Cossack-Hetman period with  acreage and output per acre steadily increasing. 

Among this were barley, buckwheat, oats, millet, hemp, flax, and hops. 

Marshall indicated that nine-terns of English hemp and flex importation from East Europe 

came from Ukraine, and that these products were better than those received from her American 

colonies. These two crops were grown particularly in the northern parts of Hetman Ukraine, the 

Chernihiv district, and throughout Village Ukraine[3, p.86]. 

Mulberry trees grown in Ukraine to provide for the small-scale silk industry. According to 

Hueldenstaedt`s report, mulberry trees grew in Kiev. Silk production was also attempted in Village 

Ukraine. 

Numerous new plants were introduced into the Ukrainian farm economy. Maize was brought in 

by Bulgarian and Wallachian setters. It quickly became popular, and soon a considerable area was 

planted with it. Clover and tobacco were introduced by the Tartars. The cultivation of tobacco grew 

most rapidly because of government sponsorship. Tobacco plantations were numerous and large in 

Left-bank Ukraine, Lubni, Hadiach, and Nizhin districts, and Village Ukraine, Okhtyrka and Kharkiv 

areas. On the large plantations of the privileged classes, tobacco was raisted in a system of long packed 

in bales, and delivered to local markets or processing factories in cartloads. The surplus was exported 

[3, p.186]. 

Potatoes were introduced into Ukraine, according to Krypiakevych, in the second half of the 

eighteenth century on a very limited scale, and were used for the most part in feeding animals. In the 

nineteenth century, during years of excessively poor crops, potatoes became popular as food for 

humans. 

Vegetable and fruit rising was also rapidly developing. In the seventeenth century there existed 
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few orchards and only a small amount of fruit production in Ukraine. Nevertheless, according to 

foreign visitors, by the eighteenth century orchards had developed all over the country. There was 

considerable fruit growing in the towns and cities during the period of 1771-1774. He said that in the 

city of Kiev ―fruit trees could be found near almost every home‖[2, p.187] his certainly was not an 

isolated case, for fruit trees were also grown extensively in other towns and in the countryside.  

Eventually special varieties of fruit trees were imported, sometimes as a hobby of the upper 

classes. The cultivation of grapes for wine was also continued, particulary in the cloisters, but still 

without much success, since Ukranian wine was poor and unpopular.  

Among the most popular fruits in the Ukrainian orchards were apples, pears, plums, sweet and 

sour cherries, and walnuts. The expansion of orchard and fruit tree growing became very rapid later on. 

Gardening and vegetable production were not very well developed in the 17
th
 century, 

according to Slabchenko, but they expanded later. Vegetable growing in the towns and manors was 

intesified to meet an increased demand, while the villagers lagged in this respect. Since gardens 

require more intensive cultivation, they flourished in west Ukraine (Galicia and Podillia) where living 

conditions were less storm[3, p.88]. 

Truck farming was a novelty during the Lithuanian-Polish era, but grew and expanded during 

the following period. Crops included traditional beans, lettuce, kohlrabi, cabbage, turnips and onions. 

In all cases the manorial economy pioneered, and induced imitation by the peasants. The variety 

increased to include carrots, cauliflower, asparagus, beets, cucumbers, peas, watermelons, radishes, 

horseradish, parsley, celery and pumpkins. Cabbage, onion, radish and cucumber were among the most 

popular crops. 

Agricultural technology and organization progressed rapidly along recognizable pattern. From 

western Ukraine it gradually spread over the central, eastern and southern arias. It was at first adopted 

by the manor and eventually imitated by the peasant. Agricultural technology was initiated in West 

Ukraine for two reasons. First, because this area suffered less from the devastations of war and 

conditions were somewhat less turbulent. And, second, because this part of Ukraine was closer to the 

West, which was at the time the center of civilization. The latter was probably the most important 

reason. All in all, Ukraine is a very important and very high reached for different  agricultural harvest 

country. We must protect our nature, because it is our economy, our future.  

Literature 

1. Beauplan, Guillaume. A Description of Ukraine / Introd. transl.  From the Fr. a.  not by Andrew B. 

Pernal – London: Harvard univ. press, 1993.-242p. 

2. Chirovsky, Nicholas L. Fr.  An Introduction to Ukrainian History. Vol.1 /Ancient and Kievan-

Galician Ukraine- Rus. – N.Y.: Philosophical library, 1981.-347p. 

3. Isakova N.P., Dankevych L.R. History of Ukraine from Ancient Times to the Late 19
th

 century: 

Textbook for Students of Higher Educational Establishments.- K.: AgrarMediaGroup, 2012. ─ 332 

p. 

 

UDC 94:908  

DUDKA Liliia, first-year student,  

faculty of Plant Protection, Biotechnology and Ecology  

National University of Life and  

Environmental Sciences of Ukraine  

Scientific advicer - ISAKOVA N. P.,  

Ph.D., associate professor   

 

HOLODNYI YAR: A STEP INTO HISTORY 

 

There is a place in Ukraine, in the land of Cherkashchyna, called Kholodnyi Yar, which literally 

means ‗Cold Valley‘. In fact, it is much more than a valley –it is a wooded area with no clearly defined 

boundaries, criss-crossed with many ravines in dense forests. Also, it is much more than a place name 

–for many Ukranians, it is a metaphor, a symbol of national resistance. And something else, a 
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phenomenon which is very difficult to define [2]. Kholodnyi Yar is a strange place- right in the middle 

of the Ukranian steppes stretching into infinity, there rise high wooded hills, with valleys between 

them. In the forests there are many ravines, hidden by tall grasses and bushes, like traps for the unwary 

travellers. Kholodnyi Yar is a natural fortress –of sorts. The natives of the place differ very much from 

docile peasants of the steppes –they have always been fiercely independent. 

The remains ot an ancient Scythian fortress can still be seen in Kholodny Yar. The Scytians 

were a people that inhabited tha vast areas of what is now Ukraine in the middle of the first 

millennium BC. They traded, and sometimes wared with the Greeks who had settled at the Black Sea 

coast. They successfully fought off invaders –only a handful of Persian warriors survied an attempt by 

the Persian king to conquer the lands of the Scytians built earthworks with concentric walls and deep 

moats. In the burial mounds foud in vicinity, the archeologists keep discovering graves of prominent 

Scytians, buried in strict accordance with the Scytians burial rituals. The naturas caves which were 

close to under the Scythian fortress were connected with underground galleries that led to the most 

important parts of the fortress[1, p.44].   

In the late medieval times, Ukraine became the target of aggression from the predatory 

neighbours: Moscovia, Poland and Turkey. Today, some of the Ukranian jingoists of mosochistic 

psychological make-up harp on the theme of Ukraine ‗being subjected to hostile raids‘. Nobody would 

deny that such raids and invasions did take place, but it is only half of the truth – the Ukranian 

Cossacks made their own raids, and wity a great success- into the lands of the mighty neighbours. An 

eye for an eye, and a tooth for a tooth, was the law of life in those times. 

In the 15th thorough the 18th centuries, Kholodnyi Yar was a ‗centre of freedom‘ to which 

many of those who had been mistreated, runaways, the discontent, the poor and dispossessed, and – 

let‘s be frank – cut-throats and bandits made their way. In contrast to the Cosack republic in the south 

of Ukraine with its strict laws and regulators, Kholodny Yar was more of a community of outlaws. 

Winters, time of rest and ‗ of getting to know each other better,‘ were spent in hiding and in 

preparation for the raids which began in spring. 

In the middle of the 18th century, to one of the monasteries in the Kholodniy Yar area, came a 

Zaporizian Cossack by the name Maksym Zaliznyak. He wanted to do penance for his many sins. But 

a hardened warrior could not be turned into a meek monk. In 1768 , Maksym Zalyznyak together with 

Ivan Honta, another Cossack, headed a peasants uprising, which soon escalated into a big war, the 

fiercest peasant war in the history of Ukraine ( in history books it is called Koliyivshchyna). It was a 

terribly cruel, live-or-die war, a massive rebellion of muzhiks who had been driven or despair. The rage 

of the peasants was mostly directed against Poland  which stil had some land possessions in Ukraine, 

but Russia, in spite of its long-term policy of weakening Poland, sent troops to help the Polish forces to 

deal with the insurrection[2]. The well-armed Russian punitive units engaged the insurgent peasants in 

battles which often ended in masscres. Those of ‗the peasant bandits‘ who were caughtalive or taken 

prisoner, were hanged – the gallows were mounted on rafts which were sent drifting down the river to 

strike horror into those who still continued fighting. 

The rebellion was crushed but in spite of all the bloodshed and indiscriminate killing of 

survivors, the spirit pf freedom contunued to linger in the thickets o Kholodnyi Yar. 

After the 1917 revolution in Russia, came the time of civil strife. Numerous governments and 

armies clashed in Ukraine fighting for the supremacy over this land. Among the major contending 

parties were: the govermnent of the social-democratic Ukranian People‘s Republic; the military regime 

but in fact rather liberal) or Hetman Skoropadsky; Russian generals wishing to re-establish the Empire; 

the aggressive pro-Moscow Bolshevik government in Kharkiv; The German occupational forces. The 

alliances were made and broken; power in the country and in separate cities changed from day with a 

kaleidoscopic frequency. 

The population of Kholodnyi Yar made up of traditionaly freedom-minded and rather well-to-

do peasants decided they did not want to be ruled by anyone who temporarily got the upper hand in 

Kyiv, and established a system of self-government. The inhabitants of  Kholodnyi Yar supported –in 

principle –the idea of independence of Ukraine but were in no hurry to pledge allegiance to those 

governments in Kyiv which proclaimed Ukrainian independence. Kholodni Yar proclaimed itself  
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independent and yellow-blue and black flags were hoisted above the houses in Kholodnyi Yar. 

Otamans were ‗democratically elected‘ to head the self-proclaimed republic. The Council of Otamans 

mapped out Kholodny Yar policies: with whom or against whom to fight. Each otaman was obliged to 

provide a certain number of troops for the Kholodnyi Yar army which was divided into units: divisions, 

regiments and battalions. The local young men promenaded along the main streets of Kholodnyi Yar 

villages, their caps jauntily tilted back and British-made Lewis machine-guns slung over their 

shoulders.  

Kholodny Yar became the symbol of resistance to the Bolshevik onslaught. Tales and rumours 

about ‗the great bulwark against the Bolsheviks‘ circulated in Ukraine. ‗Its an impregnable fortress,‘ 

people said. ‗with rows and rows of barbed wire around, with electric current running through them‘, 

‗They have artillery pieces that shoot fifty miles, so the red Army can‘t even close [1,p.45]. All in all, 

Kholodnyi Yar is a big and very important page in the history of Ukraine. Thanks to it we know how 

our nation fought for its independence. 
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SYSTEM OF EDUCATION IN UKRAINE IN HISTORICAL RETROSPECTIVE 

 

The territory of Ukraine was a key centre of East Slavic culture in the middle Ages, before 

being divided between varieties of powers. However, the history of Ukraine dates back many 

thousands of years. The territory has been settled continuously since at least 5000 BC, and is also a 

candidate site of the origins of the Proto-Indo-European language family. By the last quarter of the 9th 

century the ancient Rus state had been formed with the centre in Kyiv and under the leadership of 

Rurikovitch dynasty. Between the two centuries 10-11 Kiev Rus experienced a great development of 

culture, arts and written languages. At the end of the 12th century Kiev Rus was split into many small 

reign areas. As the result the process of the development of education and written language was 

impeded. Further development of Ukrainian lands was connected with the history of other countries 

and made influence on their culture and education. On the other hand, European traditions in education 

influenced the process of establishment of the first higher school in Kyiv in 1632 Collegiums and Lvov 

University, founded in 1661. Kyiv professors were among the most respected scholars. Many of them 

were invited to Moscow and Zagorsk and other scientific centers of the Russian empire. The 19th 

century was marked by the establishment of several universities, that Ukrainian education took pride 

in. In 1805 The University in Kharkov was founded (Eastern Ukraine), 1834 in Kyiv, and 1865 in 

Odessa. Rapid development of industry, agriculture and trade in Ukraine promoted the system of 

higher education. Technical and agricultural universities started to appear. Scientific researches were 

among priorities. The language of education was Russian. 

Getting education in Ukrainian language became possible only in the twenties of the 20th 

century. The programme of liquidation of mass illiteracy that took place at the period made the 

education more democratic and accessible. During the Soviet Union times Ukraine was one of the 
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most developed countries. Its economy demanded a great number of highly qualified specialists for 

implementation of scientific researches results in industry. These demands were met due to the big 

number of universities and institutes. 

Success in Ukrainian education drew attention of foreign students, since 1940 preparing was 

underway in Ukraine. Nowadays, Ukrainian graduates take leading positions in foreign companies 

spanning Asia, Africa and Latin America. You can see them among state officers, doctors, engineers 

etc. 

The end of world confrontation and establishment of Ukraine as an independent state opened 

new perspectives for Ukrainian education and its integration into the academic world. Nineties are 

characterized by deep changes in the national system of education. The changes in structure and 

content of education started as the result of the development of new marketing relations. Labor market 

demanded new skill standards. Management, marketing, law, financing and computer engineering 

were among priorities. At the same time with the state sector private institutions had started to be 

developed. Foreign languages such as English, German, French, and Spanish were the main part of the 

curriculum that built favorable conditions for successful preparation to International Language exams. 

Ukrainian universities take an active part in the work of European educational bodies as well as 

European Association of International Education. Ukraine was one of the countries that signed the 

convention on the Recognition of Qualifications Concerning Higher Education in Europe (Lisbon, 

1997). In 1999 the Parliament of Ukraine ratified the convention. Bilateral cooperation between 

Ukrainian and foreign universities is intensively developed. Ukrainian universities are active 

participants of the European Union Programme TEMPUS.  

System of Education includes first level technical and vocational schools, second level 

technical and vocational colleges, and universities, which are considered the third level. In this write 

up, we will focus on university education, so the term ―higher education in Ukraine‖ will mean 

university education. Higher education in Ukraine starts with the successful completion of the 

secondary education and passing the university entrance examination. It is coordinated and supervised 

by the Ministry of Education and Sciences Ukraine. Degrees awarded on successful completion 

include Bachelors degree, Masters Degree and Doctorate. Although there are some other degrees 

awarded in between, the aforementioned three are the strategic ones. The minimum duration of the 

university education that will merit a degree is four academic years for a bachelor‘s degree program. 

Medical courses requires longer duration, up to six years. MSc. and Phd. programs attract additional 

time, from one year to five years or more, depending on the program, the course, degree pursue. 

Teaching language is either of the following: Ukrainian Language (national language), Russia 

Language, English Language (optional mainly for foreign students). 

Ukraine nationals study in their national languages, while foreign students have a choice of 

either the native language or English. This is subject to the availability of the program in English. 

Foreign students that opt to study in Ukrainian or Russian language undergoes a one year preparatory 

language course, during which they undergo a study of language and preparatory courses related to 

their future discipline. On graduation, they receive an additional certificate of proficiency for the 

language, which compensates for the additional year. Students studying in English language skip this 

preparatory stage, but studies the language as an independent course in the course of their academic 

program. 

Unlike many other European countries higher education in Ukraine is comparatively cost 

effective. As a young sovereign nation, Ukraine is socially stable, with warm hospitality to foreigners. 

It is indeed, recommended for anyone seeking for quality and affordable education abroad. Visit the 

sections on requirements to study in Ukraine, and admission procedures to study in Ukraine to read 

more. You may also want to read on study in Ukraine universities for more insight. 
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KREMENCHUG IS ALWAYS IN MY HEART 

 

Kremenchug is an important industrial city in central Ukraine, stands on the banks of the 

Dnieper River. It is the administrative center of the Kremenchug Raion (district) in the Poltava Oblast 

(province).  

Although smaller than most oblast centers, Kremenchug has significance as a large industrial 

center in Ukraine and in Eastern Europe as the base of the KrAZ truck plant, Ukrtatnafta, and of the 

Kriukov Railway Car Building Works. The latter concern, one of the oldest railway repair and rail-car 

building factories in Eastern Europe, dates back to 1869. 

Surprisingly, the story still supposedly deliberately avoids these places side. Very close, but 

there Battle of Poltava. A century later under vitamy old chestnuts, next Lubens'ka county, sad Anna 

Kern, sung by the great poet. Traveled paths surrounding Gogol and Shevchenko. Everything was 

close, but not here. There was nothing, just sand and Dnieper marshes. A lot of what they can tell us 

today.  

Residents of Kremenchug lucky to live in such a beautiful, rich in historical events city.  

Kremenchug was supposedly founded in 1571. The name Kremenchug is explained as deriving 

from the word "kremen" - chert (a mineral) because the city is located on a giant chert plate. An 

alternative explanation says that "Kremenchug" is the Turkish for "small fortress". 

From its situation at the southern terminus of the navigable course of the Dnieper, and equally 

advantageous positioning on the crossway from Muscovy to the Black Sea, it acquired a great 

commercial importance early on, and by 1655, it was a wealthy Cossack town. In 1625, at Lake 

Kurukove in Kremenchug, the Treaty of Kurukove was signed between the Cossacks and the Poles. 

During World War II (1939-1945), Kremenchug suffered heavily under Nazi occupation. It was 

occupied from September 15, 1941 till September 29, 1943. More than 90% of the city's buildings 

were leveled over the course of the war. 29 September, the day when the city was liberated from the 

Nazis in 1943, is celebrated in gs the City Day. Despite a remarkable post-war recovery and a healthier 

economy, Kremenchug lacks much of the architectural charm and distinctly Ukrainian (rather than 

Russian) character of its sister city, the oblast capital of Poltava. 

During the Cold War, Kremenchug became the headquarters for the 43rd Rocket Division of 

the 43rd Army of the Soviet Strategic Rocket Forces. The division was equipped with R-12 Dvina 

intercontinental ballistic missiles. 

Oleh Babayev, the mayor of Kremenchug was assassinated on July 26, 2014. Oleh Babayev 

opposed separatism and promoted national unity, prior to becoming mayor he was a member of the 

Batkivshchyna political party which opposed Victor Yanukovich. His political views and 

Kremenchug's large industrial base may have been the motivation for the attack. 

During the 2014 pro-Russian unrest in Ukraine security at the Kremenchuk Reservoir was 

heightened as it was seen as a possible target for saboteurs.  

Kremenchukg‘s Ukrtatnafta oil refinery is the largest in Ukraine and the only one operating 

since the beginning of the conflict with Russia that left refineries in the Donbass inactive. 

Kremenchug is the economic center of the Poltava oblast and one of the leading industrial 

centers of Ukraine. It contributes about 7% (2005) of the national economy and accounts for more than 

50% of the industrial output in the Poltava Oblast. The city is home to Kraz truck-manufacturing 

company (one of the largest in Eastern Europe) as well as a major European oil refinery operated by 
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Ukrtatnafta, the road-making machine works, Kremenchug Automobile Assembly Plant, the railcar 

plant, the wheel plant, the carbon black plant, the steel works and others. 

The light industries of the city include tobacco (JTI), confectionery (Roshen), a knitting factory 

as well as milk and meat processing plants. 

Kremenchug is one of the most important railway junctions in Central Ukraine (thanks to its 

geographical position and a bridge over the River Dnieper) and a major river port on the main river of 

Ukraine. 

Kremenchug much what pleases or simply amazing. Apparently, otherwise it can not be, 

because it is a destination that can help you to appreciate that even though difficult battles can cripple a 

small town, a surviving spirit can continue resulting in positive growth for the people. 

Today, Kremenchug is a thriving town with many interesting attractions for everyone to enjoy. 

So come along to the Oblast of Poltava and experience the many Ukrainian attractions available for the 

whole family. You can enjoy the natural surroundings by hiking or going on long walks. You will also 

want to try the traditional dishes that are succulent, to say the least. There are also some great fishing 

spots. So waste no time, create some new memories for the whole family or with dear friends in 

Kremenchug. 
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LOOKING FOR HETMANS GOLD 

 

An objective look at history is hardly possible; every generation brings with itself its own 

assessment of the things past. Heroes become traitors, and the other way round. In the Soviet times the 

study of history and historical writings were subjected to the mast severe ―ideological‖ pressure. Facts 

were dropped or twisted beyond recognition. The debate among philosophers around the issue of in 

assessment of history has been groping on for centuries. 

The 18-th century German philosopher Immanuel Kant, for example, spoke of the 

―repugnance‖ that is inevitably experienced if the past is viewed as if the whole web of human history 

were woven out of folly and childish vanity and the frenzy of destruction, so that one hardly knows in 

the end what idea to form of our race, for all that it is so proud of its prerogatives [3]. In more recent 

times, a comparable attitude is discernible beneath Arnold Toynbee‘s uncompromising repudiation of 

the idea that history is ―a chaotic, disorderly, fortuitous flux, in which there is no pattern or rhythm of 

any kind to be discerned.‖ Thus, it has been the object of a long line of theorists, representative of 

widely divergent outlooks, to demonstrate that such pessimism is unjustified and that the historical 

process can, when appropriately viewed, be seen to be both rationally and morally acceptable. 

The Gold of Polubotok is the story of a large amount of gold which Ukrainian Hetman Pavlo 

Polubotok supposedly deposited into an English bank in 1723, and which would have been returned 

upon the independence of Ukraine with an astronomical amount of interest. In 1723, Hetman 

Polubotok was recalled to St. Petersburg by Tsar Peter I of Russia. The story holds that suspecting his 

imminent arrest, Polubotok secretly deposited 200,000 gold coins (chervonets) in the Bank of England, 

under 7.5% annual interest. The amount, the bank, and the interest vary in different versions: some 

sources cite two barrels of gold, or 2.5% annual interest, or the Bank of the British East India 

Company. In his will, Polubotok allegedly bequeathed eighty percent of the gold to a future 

independent Ukraine, and the rest to his successors [1]. 

Pavlo Polubotok (1660-1724), an 18
th

 century hetman, like Mazepa and other prominent 

hetmans of those times, remains a controversial figure. Who is he - Paul Polubotok? He came from a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukrtatnafta
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family of aristocratic Cossack belonging to the state, which was analogous to Little Ukrainian nobility. 

The rank of colonel in such conditions inherited children and grandchildren succeeded each other in 

office. However Polubotok family was founded in the social environment where Cossacks could 

become noble natives of the Cossack masses. For the mob then there was no noise - rise and occupy a 

higher social status could anyone. 

His father, Leontiy, a Cossack unit commander in Chernihiv, later promoted to Colonel, was a 

wealthy and influential Cossack leader. His meteoritic rise to leadership earned him both friends and 

foes. 

The Polubotok family was related to the family of the Samoylovych, a Cossack and at the same 

time aristocratic clan whose representative Mykhailo Samoylovych was in opposition to the then 

ruling Hetman Ivan Mazepa. Samoylovych‘s uncle had lost the scepter of hetman to Mazepa not so 

long before, and Samoylovych was plotting the overthrow of Mazepa (Ivan Samoylovych was accused 

of failing to achieve success in the Crimean campaign – undertaken jointly with the Russian forces – in 

1678; Samoylovych was arrested and exiled to Tobolsk where he died). 

Pavlo Polubotok could hardly accept being bossed around by Veliaminov, head of the 

Malorosiiska kolegiya, who, at every opportunity, declared that his post took precedence over the 

hetmans. Veliaminov interfered into the affairs of running Ukraine, often trespassing on Polubotok 

authority, and the hetman, in his letters to Peter, bitterly complained about the interference. 

Veliaminov, in his turn, sent his own complaints to the tsar. When the hetman issued several decrees – 

a thing he was not supposed to do, – the tsar whose patience was taxed to the limit, ordered Polubotok, 

just a year after his promotion to hetmanship, to come to St Petersburg, and ―make a report‖ about his 

activities. 

Things turned nasty for the hetman. In September of 1723, he was cross-examined in His 

Imperial Majesty‘s Secret Kantselyariia (Department). He was charged with treason and sentenced to 

imprisonment in the SS Paul & Peter Fortress. Among the proofs of his treason were: unlawful freeing 

of four serfs of priest Havryla and taking away his parish; allowing these serfs to join the Cossacks; 

trampling somebody‘s garden by riding through it, and others of same ―treasonable‖ kind. These 

ludicrous and preposterous accusations were made in order to mask the true reason – Polubotok was 

suspected of wanting to go independent. 

An 1948 article in Ukrainian Visti (the paper that was published in West Germany after WWII) 

signed by a Oleksa Stepovy claimed that in a labour camp in Berlin in winter 1944, the author had met 

a woman named Natalie Polubotok who insisted she was a direct descendant of Pavlo Polubotok; the 

woman spoke Russian rather than Ukrainian but said she was an ethnic Ukrainian; she also claimed 

that her father was Spyrydon Polubotok, and that her two brothers fought against the Bolsheviks and 

the Nazis and were killed by the Bolsheviks[ 2]. 

In 1964, Hryts Poltavets wrote in a French (Pour Tous) newspaper about Polubotok‘s millions 

waiting to be claimed by a Polubotok male descendant. In 1965 an official commission was set up in 

the Soviet Ukraine to look into the matter of ―Polubotok‘s legacy‖ but no hard facts were unearthed. 

In the 1990s, a film was made in Ukraine based on the story of Polubotok‘s millions but no one 

seems to have tried to look for the missing mythical gold in earnest. If it was eventually discovered – it 

is so difficult to give up hope altogether and accept the story as being pure fiction – it would be a great 

boost to the ailing Ukrainian economy. Keep trying, the living descendants of Hetman Pavlo 

Polubotok. 

Literature 

1. Gold of 

Polubotok. [Electronic resource]. Access mode: https://en.wikipedia.org/ wiki/ Gold_ 

of_Polubotok 

2. Mystery 

Treasure Hetman Pavlo Polubotko. [Electronic resource]. Access mode: Ошибка! 
Недопустимый объект гиперссылки. 

https://en.wikipedia.org/%20wiki/%20Gold_%20of_Polubotok
https://en.wikipedia.org/%20wiki/%20Gold_%20of_Polubotok


24 

 

3. Philosophy 

of history. [Electronic resource]. Access mode: https://www.britannica.com/topic /philosophy-

of-history 

 

УДК 32(076)(477) 

НІКОЛАЄВА Анастасія, бакалавр 3 року навчання  

гуманітарно-педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України  

Науковий керівник  КРАВЧЕНКО Н.Б., 

канд. іст. наук, доцент 

 

CIVIL SOCIETY IN UKRAINE 

 

Civil society is a historical type of human development, its specific quality characteristics; area 

self-expression and realization of the needs and interests of free individuals; through relationships 

(economic, social, religious, ethnic, religious, cultural). Structural elements of the system are 

organizations (political parties, public associations, associations) and various associations 

(professional, artistic, sporting, religious, etc.), covering all aspects of life is a kind of regulator 

people‘s freedom. 

Main characteristics of civil society:  separated from the state structure of society, which 

includes various associations, voluntary associations of people; adequate open relationship sharing 

social structure, political system in which power is derived from the civil society and the processes 

therein; availability market, free competition, relationships and exchange activities between its 

products by independent owners; respect for civil rights that are considered superior to national laws; 

pluralism, the set of all neopolitical relations in society and various human activities;  individual 

freedom;  regulation of human actions directly by the same people, primarily because of morality 

Functions of civil society: public self-organization mechanism for carrying out public rights; 

counterweight to the authorities, the main defense against possible attempts usurpation of power; a 

means of socialization, which reduces alienation of individuals and encouraging them to «socially 

useful activity»; 

The political life of civil society as implemented in the legislative activities of its 

representatives and through political parties, public organizations, cultural associations, the press, the 

various expressions of public opinion. 

Considering the current state of civil society in Ukraine, you should consider the level of 

development of civil society and the state of civic culture, particularly the 

level of public activity of the population. 

The main problem facing society of Ukraine in 1991 initiated an era of transformation is to 

move from a society of total control and patronage to a society based on European values and 

principles - political democracy, market economy and the national state. Control and patronage must 

be countered developed system of economically active civil society. Thus the main problem is not so 

much the creation of new institutions or associations, but in rethinking functions and old, and elements 

of civil society in a democracy, independence and market. 

Civil organizations – associations, which are created for the joint realization of common 

interests (cultural, economic, age, gender, regional, religious, professional, social).  

The most influential civil organizations in Ukraine are: Ukrainian Youth Association - 

Ukrainian youth public organization that unites Ukrainian Youth Volunteering in educating devoted 

Ukrainian-nation with the outlook on the national and Christian traditions and ideals. UYA has 

branches in different regions of Ukraine, working with the centers of the Ukrainian Youth in 9 

countries on four continents; Committee of Voters of Ukraine (CVU) - a leading Ukrainian public 

organization, which primary task is to monitor the election campaigns, maintenance of the link 

between voters and the government, the protection of the electoral rights of citizens. Organized in early 

https://www.britannica.com/topic%20/philosophy-of-history
https://www.britannica.com/topic%20/philosophy-of-history
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1994. Today the division of work in over 200 regions of Ukraine; Ukraine Business Council - under 

the Cabinet of Ministers of Ukraine was founded March 22, 1993. According to the decision of the 

Government of Ukraine, the main aim of the Council is to ensure effective cooperation between 

business structures of the Government of Ukraine and other executive authorities in the conduct of 

public business and the formation of market infrastructure. 

The essential unity of civil society is the simultaneous existence within it of diverse social 

forces, institutions, organizations, interest groups, united by a collective desire for common life. Civil 

society can be considered when it provides a decent modern human living conditions and self-

development, when a man feels it economically, politically, spiritually independent, free from any 

coercion. 

Problems arise in civil society if the state monopolizes not inherent functions of the state 

apparatus becomes detached from society's corporation and public institutions, social organizations do 

not represent the interests of society or groups for the protection of which they were created. 
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CRIMEA IN THE MIDDLE AGES 

 

Greek city-states began establishing colonies along the Black Sea coast of in the 7th or 6th 

century BCE. Several colonies were established in the vicinity of the Kerch Strait, then known as the 

Cimmerian Bosporus. The density of colonies around the Cimmerian Bosporus was unusual for Greek 

colonization and reflected the importance of the area. The majority of these colonies were established 

by Ionians from the city of Miletus in Asia Minor. By the mid-1st century BC the Bosporan Kingdom 

became a client state of the late Roman Republic, ushering in the era of Roman Crimea during the 

Roman Empire. 

Along with ancient Greek colonies founded in the 6th century BC on the northeastern shore of 

the Black Sea, the colonies of Tyras, Olbia, Hermonassa, continued as Roman and Byzantine cities 

until the 6th century. 

The Crimean Peninsula (at the time known as Taurica) was under partial control of the Roman 

Empire during the period of 47 BCE to c. 340 CE. The territory under Roman control mostly coincided 

with the Bosporan Kingdom (although under Nero, from 62 to 68 CE; it was briefly attached to the 

Roman Province of Moesia Inferior). Rome lost its influence in Taurica in the mid third century, when 

substantial parts of the peninsula fell to the Goths, but at least nominally the kingdom survived until 

the 340s. Byzantium, the eastern continuation of the Roman Empire, later regained the Crimea under 

Justinian I. The Byzantine Greeks controlled portions of the peninsula well into the Late Middle Ages. 

The Bosporan Kingdom, also known as the Kingdom of the Cimmerian Bosporus was an 
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ancient state located in eastern Crimea and the Taman Peninsula on the shores of the Cimmerian 

Bosporus, the present-day Strait of Kerch (it was not named after the more famous Bosphorus beside 

Istanbul at the other end of the Black Sea). The Bosporan Kingdom was the longest surviving Roman 

client kingdom. The 1st and 2nd centuries BC saw a period of renewed golden age of the Bosporan 

state. It was a Roman province from 63 to 68 AD, under Emperor Nero. At the end of the 2nd century 

AD, King Sauromates II inflicted a critical defeat on the Scythians and included all the territories of 

the Crimea in the structure of his state. 

The prosperity of the Bosporan Kingdom was based on the export of wheat, fish and slaves. 

The profit of the trade supported a class whose conspicuous wealth is still visible from newly 

discovered archaeological finds, excavated, often illegally, from numerous burial barrows known as 

kurgans. The once-thriving cities of the Bosporus left extensive architectural and sculptural remains, 

while the kurgans continue to yield spectacular Greco-Sarmatian objects, the best examples of which 

are now preserved in the Hermitage in St. Petersburg. These include gold work, vases imported from 

Athens, coarse terracottas, textile fragments and specimens of carpentry and marquetry. 
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HISTORY OF CHRISTIANITY IN UKRAINE 

 

The History of Christianity in Ukraine dates back to the earliest centuries of the apostolic 

church. It has remained the dominant religion in the country since its acceptance in 988 by Vladimir 

the Great (Volodymyr the Great), who instated it as the state religion of Kievan Rus', a medieval East 

Slavic state and establishment of the Kiev Metropolis. 

Although separated into various denominations, most Ukrainian Christians share a common 

faith, based on the Eastern Christian tradition. This tradition is represented in Ukraine by both Eastern 

Orthodox and Eastern Catholic Churches, which have been at various historic times closely aligned 

with Ukrainian national self-identity. 

Currently, three major Ukrainian Orthodox Churches coexist, and often compete, in the 

country: the Ukrainian Orthodox Church of the Kyivan Patriarchate, the Ukrainian Orthodox Church 

(Moscow Patriarchate), and the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church. Additionally, a significant 

body of Christians belong to the Eastern Rite Ukrainian Greek Catholic Church, and a smaller number 

are in the Ruthenian Catholic Church. While Western Christian traditions such as Roman Catholicism 

and Protestantism have had a limited presence on the territory of Ukraine since at least the 16th 

century, worshipers of these traditions remain a relatively small minority in today's Ukraine. 

By the 9th century, it is known that the Slavic population of western Ukraine (likely the White 

Croats) had accepted Christianity while under the rule of Great Moravia. However, it was the East 

Slavs who came to dominate most of the territory of present-day Ukraine, beginning with the rule of 

the Rus', whose pantheon of gods had held a considerable following for over 600 years. 

Following the 860 assault on Constantinople by Rus' forces under the command of Askold and 

Dir, the two princes were baptized in that holy city. Returning to Kiev, the two actively championed 

Christianity for a period of 20 years, until they were murdered by the pagan Prince Oleg in the inter-

princely rivalry for the Kiev throne. Patriarch Photios purportedly provided a bishop and priests from 

Constantinople to help in the Christianization of the Slavs. By 900, a church was already established in 

Kiev, St. Elijah's, modeled on a church of the same name in Constantinople. This gradual acceptance 

of Christianity is most notable in the Rus'-Byzantine Treaty of 945, which was signed by both 

"baptized" and unbaptized Rus'", according to the text included in the Primary Chronicle. 
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The Christianization of Kievan Rus' took place in several stages. In early 867, Patriarch Photius 

of Constantinople announced to other Orthodox patriarchs that the Rus', baptised by his bishop, took to 

Christianity with particular enthusiasm. Photius's attempts at Christianizing the country seem to have 

entailed no lasting consequences, since the Primary Chronicle and other Slavonic sources describe the 

tenth-century Rus' as firmly entrenched in paganism. Following the Primary Chronicle, the definitive 

Christianization of Kievan Rus' dates from the year 988 (the year is disputed), when Vladimir the 

Great was baptized in Chersonesus and proceeded to baptize his family and people in Kiev. The latter 

events are traditionally referred to as baptism of Rus' in Russian and Ukrainian literature. 
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ГАМОРА – ІСТОРИЧНА ТА КУЛЬТУРНА ПАМ’ЯТКА 

КОВАЛЬСЬКОГО МИСТЕЦТВА 

 

Починаючи з ХV-ХVІ ст. на Україні ковальство як народний промисел розвивається на 

селі. У кожному селі край дороги стояла кузня, де коваль кував плуги, підковував коней, 

виготовляв різний сільськогосподарський реманент. 

«Гамора» збудована на руслі річки Лисичанки, сила води якої приводить у рух весь 

механізм Гамори-кузні. Щоб привести у рух величезні монолити було збудовано касню (канал 

довжиною 1 км). Вода з річки Лисичанки по штучному каналу потрапляє в лотоки (дерев‘яна 

споруда, яка служить для збереження води). Лотоки тримаються на цванглях (дерев‘яні стовпи). 

Вода з лотоків потрапляє на водяне колесо, а колесо приводить у рух молот в середині кузні. 

Залишки води витікають з лотоків і утворюють водопад. 

Цех, у якому знаходиться кузня – це одноповерхова будівля без підвалу загальною 

площею 205, 4 м
2
, матеріал кладки – природний камінь на складному вапняному розчині. Саме в 

цьому цеху і знаходяться два молоти, що збереглися по сьогоднішній день. Молот вагою в 150 кг 

приводиться в рух за допомогою колеса, яке в свою чергу, обертається під силою падаючої води, 

що стікає по спеціальних дерев‘яних лотоках [1]. 

До речі, цікавою видалася нам легенда про дуб, з якого розроблені лотоки та колесо. За 

розповідями старожилів, дуб кілька сотень років ріс в урочищі Лисичанський. Він був свідком 

екзекуції лисичівських селян. Сюди, до дуба, селяни приносили данину. А тих, хто не в змозі 

був сплатити податки прив‘язували до дуба і жорстоко били. Вулицю, яка веде до цього місця і 

по сьогоднішній день звуть Даниця (від слова - данина). Як свідок екзекуції – православний 

хрест, поставлений в дев‘яностих роках минулого століття [2].  

Один оберт колеса дає 16 ударів молота. Майстри регулюють кількість ударів 

спеціальним регулятором. У кузні знаходяться великі печі, що називаються «коха» (на 

сьогоднішній день діє тільки одна піч, де за допомогою міхів роздмухується вогонь). 

Температура у печі сягає +1200
0
С. на вогні розжарюється металева заготовка, яка називається 

флек. Під великим молотом флек розплющують до певної товщини, а потім відбувається 

найцікавіше: твердий метал за допомогою молота та інших ручних наковальських молотів та 

інструментів перетворюється на кінцевий продукт – мотику, лопату, сокирянку та ін.  

Важливим механізмом у кузні є величезні молоти, які було дуже важко збудувати. 

Рештками молота, якого у далекому минулому приводила у рух сила падаючої води, сьогодні 

важко когось здивувати. У металообробній промисловості Європи установки «залізні млини» 

існували ще в ХІІІ ст. це був справжній переворот у гірничій справі. Пізніше водяні колеса 

нижнього бою поступово змінились на верхні, бо останні отримували більше енергії від 

падаючої води і не потребували обов‘язкової наявності бурхливої річки, достатньо було 

відведеного каналу. Окрім того, таке колесо могло виконувати значно більший обсяг роботи. 

З 1976 р. «Гамора» отримала статус діючого музею-кузні. Кузня Гамора – пам‘ятник 

архітектури ХІХ ст., охороняється законом, що підтверджено відповідними документами. Згідно 

із рішенням Закарпатського ОВК ғ 28 від 21.02.1989 року йому присвоєно охоронний номер 
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090052 (58-М). Паспорт виданий Управлінням містобудування та архітектури Закарпатської 

області державної адміністрації 15 липня 2003 р. 

У 2007 р. Всеукраїнською асоціацією ковалів було започатковано фестиваль ковальської 

майстерності, на який з‘їхалися ковалі з усієї України та із-за кордону. Під час фестивалю село 

перетворилося у «живі майстерні», а також сцену для виставок, музики, танців. Двір Гамори був 

заставлений молотами, на ковальнями та різним ковальським начинням. Тут ожило священне 

дійство майстрів вогню і металу. Дзвін молотів та на ковалень, запах паленого вугілля та 

розжареного заліза створили настрій та атмосферу ковальського свята – сили, міці та водночас 

спокою і гармонії. Було встановлено символічне дерево Відродження у вигляді залізної 

скульптури. Кожен з художників-ковалів намагався втілити свої інспірації та задуми на 

скульптурі-дереві, і тим самим започаткувати, покласти наріжний камінь у проведенні 

ковальських фестивалів закарпатськими майстрами у Лисичові. 

У 2008 р. темою ковальського фестивалю була тема «Звук металу». Ковалі виготовили 

ряд предметів, що стосуються звуку металу. Наступний 2009 р. був присвячений темі «Вода». 

Металічні предмети виготовлені під час фестивалів ковальського мистецтва нагадують про себе 

у дворі кузні [1].  

За останні десятиліття кузня Гамора стала своєрідною родзинкою туристичних 

маршрутів любителів подорожей та екскурсій. З 2000 р. по сьогодні кузню відвідало понад сто 

тисяч туристів та визначних людей України і світу. Це засвідчує «Книга відвідувачів», що 

ведеться з 2000 р. У ній вміщено схвальні відгуки, в яких звучить захоплення розумом, 

майстерністю наших предків. Подяку людям, які зберегли цю народну святиню для нащадків. 
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РОЗВИТОК СКЛОВИРОБНИЦТВА В СЕЛИЩІ ГОСТОМЕЛЬ 

 

Здавна вироби зі скла використовуються людиною для задоволення власних потреб – як 

естетичних, так і практичних. Гостомельський склозавод – одне з найстаріших підприємств 

серед склозаводів України. Його історія сягає у далекий 1912 рік: саме тоді Київське губернське 

правління розглядало справу «Про дозвіл київському купцю Шамі Гершковичу Гіберману на 

будівництво скляного заводу в містечку Гостомель Київського повіту на землях дворянина 

Василя Красовського». Зберігся важливий документ, що дозволяє будівництво даного заводу. 

У перші роки існування завод випускав сортовий посуд. Звичайно, сам процес 

виготовлення продукції здійснювався вручну, без застосування засобів механізації та 

автоматизації основного виробництва. Кількість тих, хто трудився на заводі, складала близько 

400 чоловік. Як основний вид сировини використовувався кварцовий пісок (його добували з 

місцевого кар‘єру), як паливо – деревина на торф. Підприємство в основному спеціалізувалося 

на виготовлення склянок, графинів, медичної тари, лампового скла. Саме тоді закладалися 

підвалини нинішнього успіху заводу, професіоналізму та майстерності у галузі виробництва 

продукції зі скла, які передавалися з покоління у покоління родинними трудовими династіями. 

Історія Гостомельського склозаводу досить цікава і насичена. Але зупинимося на певних 

етапах, які були визначальними для підприємства. Так, після 1917 р. воно стало працювати як 

кооперативне. З 1919 р. до 1923 р. склозавод не функціонував. Лише у травні 1923 р. 
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підприємство випустило першу продукцію. У 1928 р. завод перейшов на рідке паливо. На 

початку 30-х було розпочато спорудження основного скловарного цеху і адміністративного 

корпусу. У 1932 р. склозавод був реконструйований і переведений на виготовлення склотари. До 

того ж, почали поширюватися машини. У 1937 р. на заводі – уперше в Україні – були 

впроваджені напівавтоматичні лінії ВШМ для виробництва пляшок місткістю 0,25 л. 

Наприкінці 40-х – на початку 50-х років на підприємстві було проведено технічне 

переозброєння виробництва. На заводі монтуються секційні автоматичні машини типу АВ-2 та 

АВ-4, які поступово витісняли ручну працю. З 1960 р. завод спеціалізується на випуску 

парфумерної склотари. У 1961 р. на підприємство були підведені природний газ, а також 

збудована нова компресорна станція. На початку 1970 р. завод мав у своєму розпорядженні три 

ванні печі, на яких було установлено сім машинних ліній АВ-4 та одну АВ-6. За 5 років у дію 

було введено ще один цех з ванною піччю і установлені піч прямого нагріву та машинна лінія 

АБ-6. У червні 1976 р. була змонтована і запущена в експлуатацію імпортна машинна лінія ІС-6-

2. Через три роки демонтували три машинні лінії АВ-4. У 1983-85 рр. було введено в дію новий 

цех по виробництву склотари з п‘ятьма шестисекційними машинами та введено в експлуатацію 

новий складальний цех потужністю 150 тонн шихти на добу. Усе це дозволило Гостомельському 

склозаводу стати високомеханізованим та рентабельним підприємством. 

У 90-х відбувалися різноманітні законодавчі нововведення. Це допомагало заводу стати 

одним з перших в Україні орендним підприємством, а згодом, з 1993 р. – акціонерним [1]. 

На початку 2006 р. компанія «Vetropack», яка належить до числа найпотужніших 

операторів європейського ринку склотари та має заводи у Швейцарії, Австрії, Чехії, Хорватії та 

Словаччині, придбала мажоритарний пакет акцій ВАТ «Гостомельський склозавод». 22 березня 

2006 р. назва підприємства стала звучати по новому – ВАТ «Ветропак Гостомельський 

склозавод». Згідно зі змінами закону про акціонерні товариства, у кінці 2009 р. назва 

підприємства змінилась на АТ«Ветропак Гостомельський склозавод». 

До складу організаційної структури сучасного склозаводу входять цех приготування 

шихти, гаряча дільниця виробництва, холодна дільниця виробництва, технічна служба, служба 

контролю якості продукції, проектно-конструкторський відділ, служба логістики та закупок, 

відділ маркетингу та продажу, та інші підрозділи, які в комплексі забезпечують стабільну 

роботу склозаводу. На сьогоднішній день на заводі працює 682 робітники [2]. 

Отже, історія склозаводу досить цікава і насичена визначними подіями. На всіх етапах 

розвитку він впевнено крокував до лідерства в Україні і зараз постійно розвивається та 

вдосконалюється. А приєднання заводу«Vetropack Group» дало можливість його спеціалістам 

збагатитися досвідом роботи провідних західних підприємств, а клієнтам – ширше формувати 

свої запити під час замовлення нестандартної, кольорової і складної у виконання продукції, яку 

виробляють європейські заводи «Vetropack». 
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ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ БАКУ 

 

На південному заході Азербайджану, в одному із найкрасивіших куточків Гір, лежить 
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місто Баку. Баку має давню, цікаву й багату минувшину, своєрідну сучасність. Пам'ять про 

велич чарівного міста зберігають його історичні пам‘ятки, серед яких і меморіальний будинок-

музей Бюль-Бюля. 

Бюль-Бюль (1897-1961 рр.) (у перекладі з азербайджанської – Соловей) – неповторне 

явище у вокальному мистецтві, його акторське життя золотими літерами вписане в історію 

світової культури. Він належить до числа корифеїв світового й азербайджанського музичного 

мистецтва. 

Бюль-Бюль пройшов великий творчий шлях від народного ханенде до видатного майстра 

вокального мистецтва, що збагатив своєю творчістю світову вокальну культуру. З точки зору 

європейської вокальної культури, він являє собою феномен, який не має аналогів у світовій 

вокальній практиці. Бюль-Бюль перший вокаліст, який зі специфічного східного співу перейшов 

на європейську школу співу і, синтезувавши кращі прийоми азербайджанського національного 

співу з російською і європейською школою, створив у Азербайджані нову вокальну школу. Вона 

помітно вплинула на музичне мистецтво країн Близького і Середнього Сходу.  

Співак і артист, педагог і вчений-музикознавець, подвижник і новатор – Бюль-Бюль був 

палким пропагандистом й ініціатором всього прогресивного й нового в азербайджанському 

музичному мистецтві. 

У музеї Бюль-Бюля зібрано понад 6000 одиниць матеріалів і оригіналів документів про 

творчу, науково-дослідницьку, педагогічну діяльність Бюль-Бюля. У 20-ті роки ХХ ст. Бюль-

Бюль був організатором музично-театральної справи Гянджи та її повітів, був головою Союзу 

РАБІС Гаянджи, делегатом першого Всеазербайджанського з‘їзду працівників мистецтва, а 

потім замісником голови Президії Союзу РАБІС. 

У 1921 році Бюль-Бюль вступає до Азербайджанської Державної консерваторії. Після 

успішного її закінчення у 1927 році, керівництво Азербайджану відрядило його до Італії у місто 

Мілан для продовження навчання. Це дало Бюль-Бюлю можливість здійснити своє прагнення до 

синтезу двох шкіл. В Італії Бюль-Бюль досконало засвоїв італійську школу співу й методику 

італійського викладання. В Баку Бюль-Бюль ретельно розробляв теорію азербайджанського 

вокального мистецтва, розробляє навчальні посібники й спеціальні вправи для навчання 

вітчизняних співаків. 

Народженням нової форми масштабних симфонічних творів – «симфонічних мугамів», 

світова культура зобов‘язана Бюль-Бюлю. Бюль-Бюль являється основоположником 

азербайджанського наукового музичного фольклору. У 1932 році Бюль-Бюль створив перший на 

Закавказзі науково-дослідний кабінет музики (НДКМУЗ), який відіграв значну роль у розвитку 

творчості композиторів.  

Бюль-Бюль – ініціатор й організатор: оперної студії, студії звукозапису, нотного 

видавництва, спеціального класу сольного співу, скликання першої музичної Олімпіади в 

Азербайджані для виявлення яскравих талантів, Всесоюзних вокальних конференцій, з‘їздів 

ашугів 1938 та 1961 років. Бюль-Бюль – укладач зібрань азербайджанських народних пісень і 

танців. 

Похований великий митець на Алеї Поважних поховань у Баку, а нащадки старанно 

бережуть пам'ять про азербайджанського Солов‘я [1].  

Неперевершеною архітектурною окрасою Баку є Дівоча вежа (Гиз Галаси). Легендарна 

Дівоча вежа (Гиз Галаси) найбільш таємнича і велична пам‘ятка Баку (висота 29,5 м). Вежа не 

має аналогів у світі. Точна назва і дата її спорудження не відомі до сих пір. На думку деяких 

дослідників, пам‘ятка відноситься до епохи зороастризму. 

Коли вперше бачиш цю споруду, що називається «в живу», то складається враження, ніби 

це – таємнича біла птаха, що летить у весільному вбранні високо у небі всупереч бурчанню й 

незадоволенню похмурого й тривожного Каспію. Якщо символом Москви являється Собор 

Василія Блаженного, Парижу – Ейфелева вежа, Лондону – Замок Тауер, то головна візитівка 

Баку, без всякого сумніву – Гиз Галаси або Дівоча вежа. З урахуванням того, що рівень води в 

Каспійському морі за минулі віки зазнав значних змін, то цілком ймовірно, що колись Дівоча 

вежа стояла прямо на березі моря, охороняючи підходи до бухти. Зараз стіни старого міста 
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знаходяться від берега Каспію на відстані декількох сот метрів. Символічно й те, що до сих пір 

над Дівочою вежею горить газовий факел, що дає привід називати її своєрідним «храмом вогню 

в Ічері шехер». Деякі історики впевнені в тому, що вона була побудована виключно із захисною 

ціллю. 

Проте, є і така версія: більш ніж 2,5 тисячі років тому ця вежа слугувала священним 

храмом для зороастрійців, а у її середині знаходився священний вівтар. Дівоча вежа, мабуть, 

сама інтригуюча до сих пір таємниця Баку та Старого міста. Причому, чим більше вчені й 

любителі старовини намагаються її розгадати, тим більше з‘являється нових таємниць й 

загадок. 

На вівтарному камені вежі до сих пір видно сліди від палавшої нафти й вогню, що дає 

підстави стверджувати про наявність під вежею великого нафтового резервуару для проведення 

релігійних служб і ритуалів. До речі, древні албанці прийняли в І столітті нашої ери іудейське 

християнство, і тим самим зараз перед Дівочою вежею на площі всього в 20 кв. метрів можна 

одночасно побачити релігійні святилища відразу трьох культів – античності, християнства й 

ісламу. 

Проте сьогодні більшість вчених впевнені у тому, що Дівоча вежа – це ніяка не фортеця, 

тому що з її стін нічого окрім неба не видно. Тому висловлюється думка, що так названі «вежеві 

бійниці» насправді призначені для спостерігання за небесними світилами. Сама вежа, викладена 

із сірого вапняку, складається із восьми рівнів діаметром у 16,5 метрів, до того ж в нижній 

частині башта має товщину стін у п‘ять метрів, а у верхній – чотири. В південній частині вежі є 

кілька ніш у людський зріст, які були призначені для освітлення внутрішніх кімнат баштового 

комплексу. Зовні вони схожі на двері, на деяких навіть збереглися дверні засови, але їхнє 

справжнє призначення вчені до сих пір не можуть пояснити. Ще однією загадкою залишається 

склад камінного покриття вежі. Невідомо чому в нижній частині вежі воно ретельно 

відшліфоване, а навпроти абсолютно не оброблене в її верхньому ярусі. 

За всю багатовікову історію Дівоча вежа неодноразово реставрувалась, а з 2000 року 

внесена до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО [2]. 

Отже, історичні пам‘ятки дозволяють нам розкрити нашу історію, щоб пишатися 

країною, у якій ми живемо. 
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ПОСТАТЬ І.МАЗЕПИ В ІСТОРІОГРАФІЇ 

 

«Особа Мазепи ще чекає безсторонньої історії, яка б змалювала його не під впливом 

погляду вибаченого в першій половині XVIII ст.,» – писав 1860 р. М.Костомаров. Минуло 157 

років, але Мазепа залишається найбільш загадковою і неоднозначною особою в українській 

історіографіі. 

У праці «Іван Мазепа» В.Шевчук зазначив, що в історичній літературі існує три погляди 

на гетьмана Мазепу: патріотичний, антипатріотичний та псевдооб‘єктивний. Традиційно у 

російській та радянській історіографії діяльність гетьмана змальовувалася у найчорніших 
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барвах, а «мазепинець» слугувало синонімом зрадника і ворога до появи «петлюрівця» і 

«бандерівця». Костомаров, хоча й писав, що «Він [Мазепа] хотів незалежності й свободи своєї 

батьківщини…», але у своїй монографії розтрощив «Мазепу і мазепінців». На противагу 

російській, в українській історіографії Мазепу було реабілітовано і навіть у деяких працях 

створено образ національного героя – борця за незалежність України, видатного діяча, який 

найвищою метою ставив добробут населення України, але відповідь на питання хто він, герой 

чи зрадник залишається відкритим. Між тим Мазепа є найбільш значущою після Богдана 

Хмельницького особою в історії України у Нову добу. Це реферат є ще однією спробою оцінити 

події кінця XVII – початку XVIII сторічь і дати відповідь на питання, якими ж були мотиви  і 

наслідки діяльності Івана Степановича Мазепи. 

Почнемо з того, що у 1663 р. Мазепа несподіванно залишив королівську службу у Яна 

Казиміра і з‘явивися у Чернігові, де після смерті батька обійняв посаду чернігівського 

підчашого. Чому так сталося? Версій багато: від амурних пригод до королівської немилості, але, 

здається, жодний  дослідник не висловив думку про те, що І. Мазепа сплановано повернувся на 

Батьківщину, щоб зробити свій внесок у розбудову Української Держави. Та в будь-якому 

випадку, молода людина із освітою та здібностями І. Мазепи не могла залишитися непоміченою 

у тогочасній Руській землі. Одружившись з донькою генерального обозного Семена Половця, 

Мазепа спочатку служив ротмістром надвірної хоругви П. Дорошенка, а згодом і генеральним 

осавулом. Та доля не була схильною до П. Дорошенка, і, переконавшись, що справу патрона 

програно, Мазепа перейшов на бік Самойловича, «відверто переказавши у Москві всі його 

[Дорошенка] турецько-татарські зносини». (Цей момент уникають змальовувати у своїх працях 

І. Борщак та В.Шевчук, адже він не вписується до портрету Мазепи-лицаря, однак для Мазепи 

така модель поведінки є характерною, що побачимо пізніше). Знадобилося 8 років (1674-1682), 

щоб молодий дипломат знову став генеральним осавулом, але на цьому він вже не зупинився, і у 

1687 на Коломацькій раді, яка принесла князю Голіцину 10 000 червонців,  Мазепу було обрано 

гетьманом. 

«Гетьман повинен діяти так, щоб сприяти цілям та намірам царя», - ці слова І. Мазепи 

можуть характеризувати його діяльність на посаді гетьмана майже протягом всього терміну 

перебування. Коломацькі статті ще більше, ніж попередні, обмежили автономію гетьманщини: 

побори відтепер мали надходити до царської скарбниці, а вже звідти розподілятися на 30 000 

реєстрових козаків; гетьман вже не в змозі без царського відома змінювати своєї старшини; на 

території України вводилися російські гроші (чехи); заохочувалися мішані шлюби. Повна 

покірність І. Мазепи може бути виправданою негативним досвідом попередніх гетьманів, які 

намагалися проводити більш жорстку лінію у відносинах із північним володарем. Може, навіть 

скластися враження, що гетьман справді вирішив віддано служити царю, тим більше, що 

царські накази не завжди стояли у протиріччі до особистих прагнень І. Мазепи: побудова 

фортець на річці Самарі давала йому змогу присмирити запорожців; захоплення Правобережної 

України і арешт Палія поставило його гетьманом обох берегів; російсько-турецько війна 1695-

1699 рр. піднесли його авторитет та робили незамінним Петру І; російські війська страхували 

його від повстань на кшталт Петрикового; довіра царя – від заколотів старшини. Міцна 

підтримка Москви - найкраща запорука його правління, і він вірно відпрацьовував свій хліб 

(князівство Святої Римської Імперії, перший орден св. Андрія Первозваного, найбільші в 

Україні маєтки), посилаючи козаків на будівництва і війни, виконуючи всі московські постанови 

по утриманню російського війська, обмеженню української економічної та політичної свободи. 

У 1689 р. Мазепа знову успішно змінив ворожі табори. Софія разом з Галіцином тонули, 

натомість підіймався енергійний Петро. Іван Степанович не лише реабілітував себе в очах нової 

влади, - адже був ставлеником Галіцина, але й перетворився на вірного прибічника молодого 

царя.  

Аналізуючи події 1687-1708 рр., важко побачити свідоме державотворення у внутрішній 

або зовнішній політиці І. Мазепи. Створення ним бунчукового товариства та інші заходи щодо 

укріплення старшинського стану могли мати за мету утворення потужного 

державотворницького прошарку, але вірогідно лише копіювали бачене ним у Речі Посполита 



34 

 

становище шляхти. Придушення повстань Петрика і Палія могли бути викликані розумінням їх 

слабкості та неминучості краху (хоча, за підтримки гетьмана, хто зна), але напевно були 

продиктовані мотивами боротьби за владу. Покірність у впровадженні антиукраїнських заходів 

може бути трактована як мудрість, а може – як слабкість і байдужість до долі посполитів. Але 

усе разом показує відсутність бодай інтенцій до унезалежнення країни. 

Протягом 21 року свого правління гетьман показав себе талановитим адміністратором і 

політиком, але не державотворцем. Та у 1708 р. Мазепа здійснив вчинок, який 300 років 

викликав і викликає бурю емоцій і протилежних оцінок. Теофан Прокопович вважав: «Мазепа… 

не вдовольнившись всіма благами, забажав добути собі незалежність…» Маркіз де Бонак писав: 

2… він утомився від своєї вивищеності… і вирішив за краще бути рядовим у вільному краї, 

аніж головним управляючим України під п‘ятою Москви».  О. Рігельман зазначив: «Він 

заключив союз зі шведським королем, щоб, таким чином, позбутися залежності від російського 

государя і утвердити своє положення в Україні як самостійного князя». М. Брайчевський вірив, 

що будь-які спроби пояснити поведінку гетьмана через особисті мотиви не мають сенсу. Олекса 

Мартос: «Він був друг свободи….» В. Шевчук: «… вчинок Мазепи з моральної точки зору – це 

самооборона від хижака». 

На мою думку, перехід І. Мазепи на бік шведського короля, не може свідчити про 

прагнення до утворення держави. Адже за умовами шведсько-української угоди, укладеної у 

Бахмачі у жовтні 1708 р., Україна переходила під протекторат Швеції, шведські гарнізони мали 

перебувати в Стародубі, Мглині, Батурині, Полтаві та Гадячі, що нагадує аналогічні пункти т. зв. 

Березневих статтей, і важко уявити, до якої нової Руїни міг завести Україну цей новий 

протекторат. Наврядчи хоча б ще і тричі побитий Петро змирився б з втратою України та зрадою 

Мазепи. 

Мені здається,що три основні причини спричинили до відмови Мазепи від виконання 

союзницьких функцій по відношенню до Петра І. На першому місці слід поставити військовий 

успіх Карла ХІІ і реальну перспективу для Мазепи опинитися віч-на-віч з переможною 

шведською армією без жодної допомоги з російського боку. По-друге, у 1707-1708 рр. 

посилюються чутки і таємні перестороги гетьману, що цар його збирається замінити 

Меншиковим, а гетьманат ліквідувати, про що згадує Орлик. На третьому місці, зіграла стара 

звичка, не тонути разом із потопаючим човном. Петро І був добрим правителем для Івана 

Степановича, не зважаючи на нестриманий характер, (так само як і Голіцин, і Самойлович, і 

Дорошенко), але його час, здавалося минув, і треба було орієнтуватися на нову зірку.  

У будь-якому разі від самого початку стало ясно, що змінювати табори одному набагато 

легше, ніж усій країні разом. Мазепа нічого не підготував для гідного наступу на Петра І. 

Більша частина українських військ була розкидана в різних містах. Виступ гетьмана проти царя 

бул несподіваний не лише для простого населення та козаків, але й для більшості офіцерського 

складу гетьманських військ. Найкраще, що зміг придумати Мазепа – удавати з себе важко 

хворого аж до того моменту, коли далі не діяти було вже неможливо. Невідомо чому залишив 

власну столицю, невідомо чому порадив Карлові йти на Новгород-Сіверськ. На власній 

території не зміг забезпечити союзникам надійних квартир і провіанту. Звичайно, Мазепі було б 

важко, не викликаючи підозри готувати виступ проти Петра, але, не готуючись, виступати міг 

лише авантюрист, ким старий гетьман можливо і був. 

Україні не пощастило і з гетьманом. Він не зміг об‘єднати розрізнені території; за 21 рік 

правління не зміг набути популярності та авторитету, або принаймні, виховати відданих 

послідовців. Щасливий у вирішенні особистих справ, Іван Степанович Мазепа виявився 

неспроможним очолити державу у скрутний час, і тому важко однозначно відповісти, чи привів 

би Мазепа Україну до незалежності, чи взагалі планував такий розвиток подій. Принаймні на 

основі того матеріалу, що маємо, напевно щось сказати здається неможливим.  

Конкретними наслідками діяльності І. Мазепи стала жахлива пацифікація країни, 

загибель тисяч українців, дискримінація, обмеження автономії і активний наступ на саму 

українську ідею. 
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СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ МОНАСТИР – 

АРХІТЕКТУРНА ПАМ’ЯТКА КНЯЖОЇ ДОБИ 

 

Київ – місто, що вражає своїми архітектурними пам‘ятками, серед яких Свято-

Михайлівський Золотоверхий монастир. 

Михайлівський собор був закладений у монастирі на честь святого великомученика 

Димитрія Солунського, заснованого ще сином Ярослава Мудрого, великим київським князем 

Ізяславом Ярославовичем біля свого княжого двору у середині ХІ століття. У 1108 р., згідно з 

літописом, «липня в одинадцятий день» онук Ярослава Мудрого, князь Святополк Михаїл 

заклав Церкву Михайлівського Золотоверхого. На Русі собор став першим храмом з 

позолоченими куполами, звідси й назва Золотоверхий. До того ж, храм був останнім, який 

прикрашала мозаїка. В подальшому у Руській державі мозаїку не використовували, оскільки це 

був дуже складний і дорогий вид робіт. У порівнянні із мозаїками Святої Софії, які наслідують 

візантійські зразки, витвори Михайлівського Собору є своєрідними і унікальними, бо у них 

вплетені елементи місцевого монументального мистецтва. У Михайлівській мозаїці, наприклад, 

кожен апостол зображений як індивідуальність і відрізняється від інших навіть положенням 

тіла, виразом обличчя, що вирізняє їх від візантійської традиції, де різницю може помітити 

лише фахівець. 

У 1240 р. монастир був знищений монголо-татарами, але храм зберігся. Наприкінці ХІІІ 

ст. – початку ХІV ст. тут відроджується життя. Михайлівський монастир стає другим місцем у 

Києві за паломництвом після Києво-Печерської лаври. Про велику кількість паломників можна 

судити хоча б з того, що монастир протягом другої половини ХІХ ст. збудував три корпуси 

странноприїмниці – готелів, де одночасно мали можливість проживати до кількох тисяч осіб. 

Особливого розквіту монастир набуває на початку ХVІІ ст. – першої половини ХVІІІ ст. 

За часів митрополитства ігумена Михайлівського Золотоверхого монастиря Іова (Борецького) 

монастир стає центром відновленої Православної Київської митрополії. У першій половині 

ХVІІІ ст. відбувається архітектурний розквіт собору. До центральної давньоруської частини 

храму добудовуються два проділи на честь святої Великомучениці Варвари і святої 

Великомучениці Катерини, зводиться дзвіниця. До єдиного центрального куполу додається ще 

шість. Храм набуває барокових форм.  

Гетьман Іван Скоропадський на свої кошти жертвує храму чудовий величний іконостас. 

Сьогодні можна бачити копію нижнього його ряду, що у ХVІІІ ст. був багорядним і повністю 

закривав увесь вівтарний простір. Проте у 1888 р. під час реставраційних робіт під шаром 

пізніших олійних розписів у вівтарі було знайдено давньоруські мозаїки, які вирішили відкрити. 

Таким храм увійшов у ХХ ст. 

За часів радянської влади монастир перетворили на студентське містечко. У колишніх 

чернечих келіях оселилися різні радянські організації. Проте, у храмі ще якийсь час дозволяли 

звершувати богослужіння, але у 1929 р. його закрили, перетворивши на архівне сховище [1]. 

У 1934 р., коли столицю Радянської України було перенесено з Харкова до Києва, 

постало питання про зведення урядового центру. Його вирішили будувати саме на місці 

Михайлівського Собору. Державна комісія склала акт, за яким Михайлівський Собор «не 

становить ні історичної, ні культурної, а ні архітектурної цінності і тому може бути знесений». 
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У 1935 р. храм почали знищувати, а 14 серпня 1937 р. він був підірваний. Собор висадили в 

повітря, але так нічого на його місці і не побудували, можливо завадила війна.  

Однак вченим вдалося зберегти 45 квадратних метрів мозаїки і кілька десятків 

квадратних метрів фресок. Значна їх частина сьогодні знаходиться у Софійському Соборі. 

Частина, зокрема, мозаїка святителя Миколая, була вивезена до Росії – на виставку 

давньоруського мистецтва ще у 1938 р., але звідти так і не повернулися. Інша частина під час 

окупації потрапила до Німеччини, а потім, після війни, повернулася, але не до Києва, а в 

російські музеї. Духовні і мистецькі скарби Михайлівського Собору сьогодні зберігаються 

також в Ермітажі та Третьяковській галереї [2]. 

На початку 90-х років ХХ ст. почали говорити про необхідність відновлення 

Михайлівського Золотоверхого. Ідея відбудови храму пов‘язана, зокрема, з ім‘ям О.Гончара, 

який навіть заснував спеціальний фонд для цього. З 1992 р. почалися археологічні роботи на 

фундаментах Михайлівського монастиря. Було зроблено багато цікавих археологічних знахідок, 

частина яких сьогодні виставлена у музеї історії відродження Михайлівського монастиря, що 

знаходиться у приміщеннях дзвіниці і варваринського корпусу. У 1997 р. за відновлення собору 

взялася держава. У 1998 р. була відновлена дзвіниця Михайлівського монастиря, а в 2000 р. 

відновлений і сам Собор. Сьогодні це є монастирський храм, на території якого діє Православна 

Богословська Академія – навчальний заклад, де готують майбутніх священнослужителів.  
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ДОСВІД ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 1917–1921 РР.: 

УРОКИ ДЛЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
 

Українська революція 1917-1921 років – черга подій, метою яких було політичне 

самовизначення українського народу у формі поновлення та захисту державності. Після кількох 

літ тяжкої боротьби на декількох фронтах одноразово незалежна Україна зазнала поразки й у 

кінцевому рахунку українські землі осталися поділеними між СРСР, Польщею, Румунією та 

Чехословаччиною. 

В умовах становлення та розвитку незалежної Української держави не вщухає інтерес до 

нашої національної історії, до уроків та досвіду минулого, що в свою чергу спричинює 

зростання вимог до історіографічних досліджень та їх ролі і значення в подальшому розвитку 

історичної науки. 

Мета даної роботи полягає у визначенні процесу державотворення України в період 

1917-1921 років, його позитивних та негативних аспектів. 

16 березня 1917 року в Києві починає формуватися Українська Центральна Рада, яка 20 

березня заочно обрала Грушевського головою (це рішення було одностайно підтверджене 19 

квітня на Всеукраїнському національному конгресі). 23 червня Грушевський брав участь у 

проголошенні I Універсалу УЦР. У якому йдеться про проголошення автономії України у 

складі Росії, визначав, що головним джерелом влади в країні є український народ: «Хай буде 
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Україна вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай 

народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад 

на Вкраїні дають вибрані вселюдним, рівним, прямим і тайним голосуванням Всенародні 

українські збори (Сойм). Всі закони, що повинні дати той лад тут у нас, на Вкраїні, мають 

право видавати тільки наші Українські збори. Ті ж закони, що мають лад давати по всій 

російській державі, повинні видаватися у Всеросійськім парламенті. Ніхто краще нас не може 

знати, чого нам треба і які закони для нас лучші.» 

16 липня був виданий другий Універсал особисто Грушевським, який був певним кроком 

назад, компромісом із Тимчасовим урядом. Грушевський був переконаний, що порозуміння 

УЦР з російським урядом буде накористь Українському народу, і висловився проти 

самовільного визнання автономії: «…і визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв‘язана з 

загальними здобутками революції, ми рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення 

автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання.» 

Також ІІ Універсал пригнічував розвиток української армії, так як дозволив формування 

українського війська здійснювати під контролем Тимчасового Уряду. 

Вперше ідею проголошення УНР було висунуто М. Грушевським у вступній промові у 

день відкриття з'їзду. Україна вже відійшла від Російської республіки, зберігаючи з нею лише 

формальний федеративний зв'язок, і завдання полягало лише в тому, щоб юридично оформити 

цей факт. Тому 20 листопада було прийнято ІІІ Універсал, у якому йдеться про проголошення 

Української Народної Республіки, де Україна не відокремлювалася повністю 

від Росії але вся влада належала тільки Центральній Раді: «Однині Україна стає Українською 

Народньою Республікою. Не одділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми 

твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб вся Республіка 

Російська стала федерацією рівних і вільних народів.» 

Окрім цього було впровадженно 8-годинний робочий день та державний контроль над 

виробництвом, скасована сммертна кара й оголошена амністія політ.вя‘знів, створено 

незалежний суд, окреслено територію України. Негативною стороною ІІІ Універсал вилився у 

невдалій земельній політиці, що призвела до підтримки українським селянством більшовиків.  

ІV Універсал прийнятий 22 січня 1918 року, став остаточним кроком до Української 

державності, він декларував незалежність України, як: «…самостійною, ні від кого не 

залежною, вільною суверенною державою українського народу. Зо всіма сусідніми державами, 

як то: Росія, Польща, Австрія, Румунія, Туреччина та інші, ми хочемо жити в згоді й приязні, 

але ні одна з них не може втручатися в життя Самостійної Української Республіки.» 

У цей період розвиток України досягав свого піку, але згодом почав йти на спад і 

закінчився крахом Української державності. В кінці 1918 на початку 1919 років значна 

територія країни, включаючи Київ, була захоплена більшовиками. Роздані селянам землі вони 

почали відбирати і передавати в «совхози» та сільськогосподарські «комуни». Все селянство 

було зобов'язане здавати державі всю сільськогосподарську продукцію, за винятком дуже 

обмеженої норми, залишеної для особистого споживання. Селяни почали усвідомлювати, що на 

обіцянки більшовицької пропаганди не можна покладатися, і запізно повертати свої симпатії до 

Директорії. По всій Україні вибухали повстання проти більшовиків, але було вже запізно. В 

квітні 1919 року на Правобережжі були розгромлені війська Директорії, і станом на весну 1919 

року на території України (крім Надзбруччя і західних областей) знову 

було встановлено радянську владу. 

Таким чином Українська революція, що так вдало розпочалася для українства, той 

величезний вклад, який зробила в повалення романівської монархії, жертовність, покладена на 

вівтар боротьби за незалежність, у кінцевому підсумку закінчилася трагічно для великої 

волелюбної державотворчої нації. Революція зазнала поразки. Проте боротьба народу за своє 

визволення не закінчилася. Революція продемонструвала великий потенціал українства до 

визвольних змагань і збагатила людство досвідом, який заслуговує глибокого аналізу та 

вивчення. 

Досвід Української революції став предметом дослідження представників різних галузей 
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знань. Ось уже понад вісім десятиліть цей досвід вивчається елітою українства як в самій 

Україні, так і за її межами. До його аналізу звертаються і зарубіжні автори різних країн. Ми не 

повинні забувати своєї історії, а повинні навчатися їй, не повторювати її помилок, що так 

необхідно для України сьогодні.  
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ІСТОРІЯ САДИБИ РОДИНИ ГРУШЕВСЬКИХ 

 

Михайло Сергійович Грушевський – це вчений світового рівня, людина широкої ерудиції, 

творча спадщина якого вражає своєю фундаментальністю. Його перу належить близько двох 

тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. Та насамперед він увійшов у 

вітчизняну історію як її великий літописець, автор фундаментальної «Історії України-Руси».  

Історію життя та його працю  Михайла  Грушевського досліджувало безліч українських 

та зарубіжних істориків та професорів. Серед них А. Жуковський, І.Верба, Р. Пиріг, Л. Винар, С. 

Іваницька, С. Козловський та багато інших. Також збережено, увіковічено і передано нащадкам 

різноманітні речі та праці самого Михайла Грушевського у музеях присвячених цій видатній 

особі. Нині на території України існує чотири музеї. На жаль, у часи СРСР його особу  не 

шанували і намагалися повністю стерти всі докази існування професора, тому музеї, крім 

Сестринівського, були відкриті тільки у часи вже незалежної  України. Це дуже  погіршило 

умови реконструкції,  адже ідеальним будинком-музеєм стає той, який музефікується по гарячих 

слідах перебування в ньому. Але вже через десяток років відтворювати, відновлювати побут, 

інтер‘єр стає вельми складно. А нові десятиліття остаточно стирають сліди пам'яті.   

Отже, мета моєї роботи дослідити історію садиби родини Грушевських та 

різноманітність експонатів історико-меморіального музею Михайла Грушевського у місті Києві. 

Історія садиби: на залишені у спадок батькові капітали 1908 р. Михайло з дружиною 

Марією, брат Олександр та сестра Ганна затишну садибу за адресою Паньківська, 9/14. Першою 

уподобала Паньківську, 9 дружина Грушевського Марія, доручивши вести справу щодо її 

придбання Юрію Тищенку.  

Певно, щоб не втратити престижне місце, з 13 травня 1908 р. Грушевські будинок 

орендували, а вже 4 липня 1908 р. підписали контракт купівлі-продажу з попереднім власником, 

купцем Павлом Богатком. Обійшлася садиба новим господарям у 46 700 рублів. Старенький 

одноповерховий будиночок за місяць знесли, а добротний на 2 поверхи флігель уподобали 

Олександр та  Ганна.  

У придбаному флігелі сам Михайло Сергійович спочатку мешкав лише короткими 

наїздами, спостерігаючи за спорудженням на садибі, що тривало впродовж 1908–1909 рр. 

Коштувала будова 165 000 руб, з яких 85 000 руб.– «банкова позичка». 29 вересня за старим 

стилем 1909 р. Михайло Сергійович вселився в свою квартиру ғ 12.  

У цьому домі, прибуваючи зі Львова, Михайло Сергійович мешкав впродовж 1909–1914 

рр. До цієї оселі повернувся вчений і після заслання 1915–1917 рр., проживши в ній постійно 

менше одного року – від 14 березня 1917 р. до 25 січня 1918 р.  

Більшовики не пробачили лідеру «самостійну, ні від кого незалежну» Україну. 25 січня 

1918 р. під час наступу на Київ більшовицького війська під орудою М.Муравйова 

шестиповерховий красень був зумисне обстріляний запальними снарядами і згорів до тла. Як 

виглядав прибутковий дім Грушевських відомо лише зі знімка, зробленого після пожежі. Цей 

обгорілий остов простояв до 1921р. На фундаменті зрівняного з землею прибуткового дому 
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після Другої світової війни спорудили помешкання для професорів вищих шкіл Києва та 

академічних вчених.  

Історія київської садиби Грушевських на Паньківській була би не повною, якщо не 

згадати новий набуток родини 1913 р. М. Грушевський придбав сусідню садибу на 

Паньківській, 7. Одноповерховий особняк з садом Марія Фрейтаг продала новим власникам за 

50 тис. рублів, не поступившись жодною тисячею. 

Після вибухів на Звіринці влітку 1918 р. Михайло Сергійович перебрався на Паньківську, 

7. 

 Переживши всі лихоліття ХХ століття, флігель єдиним вцілів до наших днів на садибі 

Грушевських. Після поразки Української революції та встановлення більшовицького режиму 

його націоналізували. 1921 р. з впровадженням непу– денаціоналізували. До цього єдиного 

родинного притулку повернувся в березні 1924 р. з еміграції Михайло Грушевський з дружиною 

Марією та єдиною донькою Катериною, оселившись на третьому поверсі у сестри. У липні 1924 

р. ВУЦВК ухвалив передати флігель в дожиттєве користування академіку ВУАН М. 

Грушевському, оформивши офіційно цю «акцію» у вересні 1926 року. Після його смерті флігель 

закріпили на правах власності за дружиною та братом Олександром. Репресії проти доньки та 

брата влітку 1938 р. поширилися і на будинок. Всі попередні постанови щодо прав власності 

були скасовані, флігель почали заселяти «чужими людьми». Наприкінці 1940-рр. цю пам‘ятку 

було знесено, за рахунок чого розширено площу споруджуваного нового будинку на фундаменті 

«фамільного дому» Грушевських. Решту садиби включено до комплексу Історико-

меморіального музею Михайла Грушевського.  

Різноманітність експонатів Історико-меморіального музея Михайла Грушевського у місті 

Києві: музей  заснували у 1992 році, а експозицію музею Михайла Грушевського в 

меморіальному будинку на вулиці Паньківській, 9, було відкрито у 2006 році, через 14 років 

після заснування самого музею.  

З дня заснування музею в його зібрання надійшло близько 7  тисяч предметів, з них 

чотири тисячі представлено в експозиції. Це меблі, побутові речі, особисті документи, 

рукописи, найповніше в Україні зібрання творів М. Грушевського та видань за його редакцією.  

Іконографічна збірка, що містить сотні фотографій М.Грушевського та його родини. Перлина 

зборів - портрет Катерини Грушевської роботи відомого українського художника І. Труша. У 

фондах музею - оригінали листів М. Грушевського та його рідних, праці історика, видання під 

його редакцією, книги з особистої бібліотеки. 

Під час цієї роботи я дослідила історію садиби родини Грушевських, а також 

різноманітність експонатів. Визначила, що музей приносить велику користь у вивченні історії 

життя та праці Михайла Грушевського завдяки своїм рідкісним експонатам і тому його двері 

ніколи не закриваються, а учні і студенти масово відвідують і вдосконалюють свої знання. 
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ ПИСЬМЕННИК ТА ГРОМАДСЬКО-

ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 

 

Михайло Сергійович Грушевський народився 29 вересня 1866 року в місті Холм, нині 

Люблінське воєводство Польщі. Батько – Сергій Федорович Грушевський, викладач у греко-

католицькій гімназії. Мати – Глафіра Захарівна Опокова – походила з сім'ї священнослужителів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
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із містечка Сестринівка. Його дитинство пройшло на Кавказі.  

Здобувши домашню початкову освіту, у 1880 році Михайло був зарахований відразу до 

третього класу Тифліської гімназії. Закінчивши навчання в гімназії, він вступив на історико-

філологічний факультет Університету святого Володимира (1886–1890 рр.).  Учень 

В.Антоновича. Під його керівництвом підготував конкурсну роботу «Нарис історії Київської 

землі від смерті Ярослава до кінця ХІV ст.» (1891 р.), удостоєну золотої медалі, та магістерську 

дисертацію «Барське староство» (1894 р.). Грушевський долучається до українського руху. 

В.Антонович вводить його до складу київської «Громади». У межах громадівської діяльності, 

Грушевський опікувався українським гуртком у київській духовній семінарії.  

1894 року Михайло Грушевський очолює щойно утворену кафедру всесвітньої історії у 

Львівському університеті, яка зосереджує свої науково-педагогічні зусилля на вивченні проблем 

історії Східної Європи. Засновник і голова Українського Наукового Товариства. У Галичині він 

став одним із засновників Української національно-демократичної партії, створеної в грудні 

1899 року, взявши на себе обов'язки заступника голови. Але незабаром він через політичні 

мотиви розійшовся з більшістю в керівництві цієї партії. У 1901–1903 роках М.Грушевський 

розгорнув бурхливу діяльність зі створення у Львові українського університету, але в результаті 

протидії впливових польських кіл ці зусилля успіхом не увінчалися. 

У перші дні революції 1905–1907 років у Росії Михайло Сергійович повернувся до Києва 

і зайнявся проблемами історії українських земель, що входили до складу Російської імперії. 

Царським маніфестом 17 жовтня 1905 року обмеження на українське друковане слово були 

скасовані, тому в 1906 році видання львівського «Літературно-наукового вісника» було 

продовжено в Києві. Тоді ж Грушевський виступив одним із засновників газети «Рада», а в 1907 

році під його редакцією почав виходити журнал «Україна» . 

Початок Першої світової війни застав Грушевського на відпочинку в селі  Криворівня. З 

великими труднощами Грушевський зумів повернутись до Києва, де його заарештували за 

звинуваченням в австрофільстві та вислали до Симбірська. На засланні продовжив наукову 

роботу, у Москві активно співпрацював з відомим громадсько-політичним виданням 

«Украинская жизнь».  

Зі створенням на початку березня 1917 р. у Києві Української Центральної Ради 

Грушевський був заочно обраний її головою. Ґрунтовне знання історії українського народу, його 

проблем, інтересів, вражаюча працездатність та інші видатні потенційні наукові можливості 

явно вирізняли Михайла Сергійовича серед когорти тогочасних діячів, винесених на гребінь 

політики потужною революційною хвилею. Під керівництвом лідера українського руху, 

Центральна Рада за короткий час пройшла шлях від гасел національно-культурної автономії до 

проголошення суверенної Української Народної Республіки та її Конституції. Грушевський був 

автором головних політичних документів УЦР, основних концептуальних положень Української 

революції. Він тісно співпрацював із створеною у квітні 1917 р. Українською партією 

соціалістів-революціонерів. 

Після гетьманського перевороту Грушевський відійшов від активної політичної 

діяльності. У 1919–1924 рр. перебував в еміграції. Грушевський розпочав роботу над ще одним 

великим науковим проектом – багатотомною «Історією української літератури».  Перші його 

томи були надруковані в 1923 р., останній, 6-й том, присвячений літературі 1-ї третини XVII ст., 

лишився в рукописі і був надрукований тільки у 1995 році. 

У березні 1924 р. Грушевський повернувся в Україну задля продовження масштабних 

наукових досліджень та завершення написання фундаментальної «Історії України-Руси», що 

неможливо було здійснити без вітчизняних архівів та бібліотечних зібрань. У 1924-1930 рр. він 

очолював усі головні історичні установи ВУАН: кафедру історії українського народу при 

Історико-філологічному відділі, Історичну секцію з численними комісіями, археографічну 

комісію. Осередком його історичної школи стала новостворена Науково-дослідна кафедра 

історії України. За редакцією вченого в цей період було випущено 80 книг, серед них періодичні 

та серійні видання: «Україна», «Науковий збірник», «Студії з історії України», «За сто літ», 

збірники комісій порайонного дослідження історії України. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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У 1929 році Грушевський був обраний академіком АН СРСР. 

У 1931–1934 рр. Грушевський став об‘єктом нещадної «критики», інспірованої і веденої 

більшовицьким керівництвом, його звинувачували  у різних наукових та політичних «гріхах».  

У березні  1931 р. його заарештували за звинуваченням у керівництві сфабрикованим т. 

зв. «Українським національним центром». Через короткий час після допитів у Харкові  

Грушевський був звільнений. Відкритий судовий процес у справі «УНЦ» не відбувся.  

У 1931–1934 рр. Грушевський проживав у Москві,працюючи над десятим томом «Історії 

України-Руси», який був підготовлений до друку донькою Катериною та виданий вже по смерті 

історика на початку 1937 р.  

Помер у Кисловодську після ряду хірургічних операцій. Похований у Києві на Байковому 

цвинтарі. 

Тільки в незалежній Україні стало можливим об‘єктивне висвітлення постаті Михайла 

Грушевського, належне поцінування його внеску в українську науку і державність, видання його 

творів і вшанування його пам‘яті. Автор понад двох тисяч праць, талановитий професор-

педагог, видатний історик, письменник, етнограф, , публіцист, лідер впливових в Україні 

демократичних партій і перший президент Української Республіки, керівник славнозвісного 

Наукового товариства імені Т. Шевченка у Львові, Українського наукового товариства в Києві та 

«Літературно-наукового вісника», газет, журналів, один з фундаторів Української Академії наук, 

автор десятитомної «Історії України-Руси» та історії запорізького козацтва – Михайло 

Грушевський на ниві освіти, науки, культури, громадсько-державної діяльності дістав не лише 

загальнонаціональне, а й міжнародне визнання. 
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МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ УЧЕНИЙ, ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ ТА 

ПЕРШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

З ім‘ям М.Грушевського пов‘язані знаменні події в історії української науки, культури, 

національно-державного відродження України. Він є видатним українським істориком, 

провідним організатором академічно-наукoвого життя, відомим суспільно-політичним діячем 

українського відродження ХХ ст. 

Отже, мета моєї роботи дослідити історію видатного ученого, політичного діяча та 

першого президента Української держави – Михайла Грушевського. 

Він очолив у 1894 році кафедру «всесвітньої історії з спеціальним оглядом та історії 

Східної Європи» у Львівському університеті, Михайло Грушевський плідно працює над різними 

проблемами історії рідного краю, незабаром стає головою історико-філософської секції 

Наукового товариства імені Шевченка і редактором його славнозвісних «Записок». 

Михайло Грушевський був засновником періодичного видання за європейськими 

зразками - літературного місячника під назвою «Літературно-науковий вісник» . 

Михайло Грушевський був активним політичним діячем, а в 1899 році став одним з 

організаторів національно-демократичної партії в Галичині.  

1908 року за його почином створюється у Львові організація українського вчительства 

середніх шкіл «Учительська громада».  

М. Грушевський значну увагу приділяв питанням суспільно-політичної перебудови 

Російської імперії. 
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Активно включається в роботу з організацією Української парламентської громади у 

складі першого російського парламенту – Державної Думи. 

Забезпечуючи тісне співробітництво з думською громадою, М.Грушевський інформував 

депутатів Думи про їх завдання, співпрацював з ними при створенні законопроектів. Значним 

був внесок М. Грушевського в заснування друкованого органу української парламентської 

репрезентації – «Украинский Вестник», 

М. Грушевський міцно стояв на позиції визнання широких прав і свобод за усіма націями 

і народностями, які проживали в Україні, рішуче викидаючи гасло «Україна для українців». 

Закликаючи до побудови автономії України у складі Російської федеративної республіки, 

М.Грушевський чітко змалював основні принципи, на яких ця автономія мала бути побудована: 

1. Свобода, причому не лише для України, але й для всіх народів Росії. 

2. Окрім свободи, необхідною умовою є рівність всіх людей. 

3. Загальне, рівне, пряме й таємне виборче право, треба, щоб голосування було таємним. 

Стає першим президентом Української держави. Керував він на цій посаді від 4 березня 

1917 р. по 28 квітня 1918 р. 

19 квітня 1917 року він відкрив Український Національний Конгрес, де були прийняті 

відповідні резолюції і проведено перевибори Центральної Ради та затверджено програму 

діяльності організованого українського громадянства. 

Михайло Грушевський був ініціатором славнозвісних чотирьох Універсалів Центральної 

Ради. Це він 19 листопада 1917 року урочисто виголосив ІІІ Універсал, за яким проголошено 

Українську Народну Республіку. Найбільшу славу здобув IV Універсал, за яким Українська 

Народна Республіка проголошувалась самостійною і незалежною державою. Грушевський 

ставив питання про майбутні кордони УНР. 

У Відні восени 1919 р. М. Грушевський заснував Український соціологічний інститут. 

Цей інститут під його керівництвом успішно працював над проблемами соціології, історії і 

культури.  

Михайло Грушевський почав працювати в історико-філологічному відділі Всеукраїнської 

Академії Наук (ВУАН) на посаді керівника кафедри української історії та очолив археографічну 

комісію. Грушевського обирають  академіком Української Академії наук. 

Протягом 1926-1930 років вийшло три томи «Студії з історії України»: «Київ та його 

околиці в історії і пам'ятках» (1926), «Чернігів і Північне Лівобережжя» (1926), «Київські 

збірники історії і археології, побуту і мистецтва» (1930) та інші історико-краєзнавчі нариси. 

Поза увагою вченого не залишалась археографічна наука. В 1926 р. були опубліковані 

«Український археографічний збірник», «Пам‘ятки українського письменства» та інші. 

М. Грушевський працював над питаннями взаємозв‘язків українського народу з іншими 

європейськими народами, вивчав всесвітню історію. Деякі з статей: «Про польсько-українські 

взаємини Галичини», «Всесвітня історія в короткому огляді в 6-ти частинах». 

Отже, Михайло Грушевський – це вчений світового рівня, творча спадщина якого вражає 

своїм тематичним діапазоном, фундаментальністю. Він – блискучий, неперевершений 

організатор наукового життя, голова Наукового товариства імені Шевченка, Українського 

наукового товариства, історичної секції Всеукраїнської Академії наук, керівник університетської 

та академічної кафедр, засновник Львівської і Київської наукових шкіл. Михайло Грушевський – 

видатний громадський і державний діяч, визнаний лідер національно-демократичної революції. 

Він належить до тих політиків, які до кінця залишилися вірними ідеї усього життя – 

самоствердженню свого народу. 
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МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ ГРУШЕВСЬКИЙ – 

УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 

 

Дослідження життя та діяльності відомого українського політичного діяча, історика 

Михайла Сергійовича Грушевського насамперед як політика з боку політичної точки зору є 

метою даної роботи. 

Михайло Сергійович Грушевський – видатний український історик, громадський і 

політичний діяч, Голова Центральної Ради Української Народної Республіки (1917-1918рр.), 

автор понад 2000 нукових праць. Важко переоцінити значення особи Михайла Грушевського в 

історії України. Це надзвичайно талановита людина. Як зазначав В.Ф.Верстюк: «Не було 

жодного з‘їзду, де б Грушевського не обирали почесним головою, або від імені якого мені не 

надсилали б вітальних телеграм». Центральна Рада була одним з політичних аутсайдерів, доки 

до Києва не повернувся Грушевський. З його поверненням Центральна Рада перетворилася на 

той стержень, навколо якого міг згуртуватися український рух. 

М.С.Грушевського обрали Головою Центральної Ради насамперед за його величезні 

наукові заслуги та безумовний авторитет. Знання історії українського народу, вражаюча 

працездатність та інші якості вирізняли його з поміж інших політичних діячів того часу. Тому за 

весь час існування Центральної Ради жодного разу не піднімалося питання про зняття 

Грушевського з посту голови. Можливо, деякі погляди вченого на українську державність були 

недосконалі і помилкові, але вони прогресували на той час. 

Основною проблемою, яку Грушевський хотів вирішити була проблема автономії 

України у складі Росії. У роботі «Хто такі українці і чого вони хочуть» чоловік характеризує 

значення автономії для України ось так: «Домагання народоправства і суто демократичного ладу 

на Україні в відокремленій, «незмішаній» автономній Україні, пов‘язаній тільки федеративним 

зв‘язком чи то з іншими племенами слов‘янськими, чи то з іншими народами і областями 

Російської держави - се наше старе гасло, підняте ще в 1840-х роках найкращими синами 

України...». Вчений не лише закликає до побудови широкої автономії України, але й наголошує 

на тому, як цього досягти. Творячи власну автономію, українці довели б реальність і корисність 

цього домагання. 

Грушевський говорив, що автономія – це «право жити по своїм законам, самим собі 

становити закони, а не жити по чужим законам і під чужою властю». Вчений розрізняє різні 

ступені самовизначення народу від повного централізму до самостійної, незалежної держави. 

Найбільш доцільною він вважає для України широку національно-територіальну автономію, 

тому що саме така автономія є найбільш корисною з трьох точок зору: «з погляду 

національного, дуже важно, що як усі українські землі будуть зібрані в одну територію, само 

собою українці будуть хазяєвами у себе». 

Виборюючи автономію для України, Михайло Сергійович враховував і те, що країна є 

багатонаціональною і дбав про те, щоб у майбутньому представники будь-якої національності 

мали всі умови для вільного розвитку. Вчений писав: «Ми думаємо якраз, що Україна не тільки 

для українців, а й для всіх, хто живе на Україні, а живучи, любить її, а люблячи, хоче працювати 

для добра краю і його людності, служити їй, а не обирати, не експлуатувати для себе». Повинні 

були забезпечити права національних меншин, щоб не обмежувати їх у своєму національному 

розвитку, а навпаки допомагати їм розвивати свою культуру. 

Такими були погляди М.Грушевського на українську державу в складі Російської 

федеративної республіки на початку 1917 року. Але незабаром, коли стало відомо, що ніякої 

автономії Росія не допустить, його погляди змінилися. Тому політик вже думав не про 

автономію у складі Росії, а про Україну Велику. 

Грушевський виділяв не лише охорону ладу і порядку, але й розвиток демократизму , 

охорону прав, регулювання політичних прав і створення сприятливих умов праці. Також політик 
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зазначав, що церква не повинна мати впливу на державу, тому має бути відділена і духовенство 

не мало входити до складу державних урядовців. 

Майже все життя і до останніх днів Михайло Грушевський мріяв про автономну Україну 

, але зрозумів, що в складі Росії про вільну Україну не можна було й думати, тому закликав до 

створення самостійної держави. 

У Конституції УНР ми бачимо віддзеркалення поглядів Михайла Грушевського щодо 

закріплення демократичних прав у законодавстві України. В Конституції проголошувалася 

свобода слова, права на об‘єднання в організації, на участь у державному управлінні.  

Центральна Рада надавала важливе значення національному розвитку інших народів, як 

цього прагнув Михайло Грушевський. Доказом цього є те, що у Раді міністрів  існувало 

генеральне міністерство з міжнародних справ і три міністра: з російських, єврейських та 

польських справ. 

Незаперечним є той факт, що внесок Михайла Сергійовича Грушевського у розвиток 

української держави є настільки великим, що про нього ще будуть пам‘ятати довгі тисячоліття. 

І, можливо, зараз, коли ми будуємо незалежну демократичну Україну слід звернутися до його 

праць і винести для себе всю користь його роботи. Михайло Грушевський – це насамперед 

політик, який всіма силами намагався піднести Україну до світового рівня, і показати іншим 

країнам всю її чистоту та непорочність. 
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УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА: ДОСВІД ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

 

Революційні події та перетворення 1917–1920 рр. залишили в українській історії ХХ ст. 

незабутній слід. Українська Центральна Рада (УЦР), після її офіційного проголошення 17 

березня 1917 р., стала фундатором відродження української нації, політичного і духовного 

визволення власного народу, яке ще називали «українізацією» та реалізації його права на 

самовизначення. Саме вона, в період перебування України в епіцентрі Першої світової війни, 

політичної кризи у Російській імперії та у зв‘язку зі значним погіршенням економічного стану 

українського люду, очолила український національно-визвольний рух, об‘єднала під своїм 

прапором провідні українські політичні партії, змусила російську революційну демократію 

рахуватись і вести діалог з українськими національними силами, проголосила Українську 

Народну Республіку. Тільки завдячуючи УЦР, у новітній період ствердження націй, що для 

української державності було найголовнішою проблемою кінця 19 – початку 20 ст., із 

«бездержавної нації» українство трансформувалося у національно свідому, цивілізовану й 

політичну громаду і це стало вершиною формування української нації. 
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Українська революція показала, що ідея незалежності України живе в різних соціальних 

верствах суспільства та їхніх ідеалах. Більшість її прихильників становили українці. Еволюцію 

поглядів на державний устрій України пройшло чимало політичних лідерів. Підсумком їхніх 

пошуків стала переконаність у необхідності національно-державного суверенітету України і 

співпраця з іншими демократичними державами, що допоможуть визнати незалежність нашої 

держави.  

Невизначеність зовнішньої політики українських урядів гальмувала розвиток держави. І, 

навпаки, боротьба за незалежність змушувала противників відступати. Українську 

самостійність заперечували російські білогвардійці й більшовики, їм протистояла українська 

інтелігенція і селяни, меншою мірою – робітники. Прагнення мати власну державу в Україні 

було настільки сильним (але не підкріпленим силою), що більшовики для встановлення своєї 

влади змушені були декларувати підтримку незалежності України і навіть здійснити в 1920-х 

роках конкретні кроки на шляху українізації.  

Історія боротьби за державне відродження України свідчить, що успіх міг бути 

досягнутий у важкий період 1917–1920 pp. тільки за умов згуртованості народу, його 

солідарності. На жаль, цього не трапилося. Це був тривалий і багато в чому трагічний період 

державотворенні України. Внаслідок низки причин у 1917–1920 pp. не вдалося втілити в життя 

ідею відродження державності. Утворену у 1917 р. Українську Народну Республіку також не 

вдалося відстояти: дуже міцними виявилися зовнішні сили, що їй протистояли, а також не було 

єдності у боротьбі за національне відродження безпосередньо в Україні. Центральна Рада, 

Гетьманщина, ЗУНР, Директорія являли собою важливі сходинки у створенні незалежної 

України, але в результаті боротьби різних політичних сил на більшій частині України 

встановилася радянська влада, що згодом переросла в тоталітарний режим. Зазначена 

українська територія увійшла до складу Союзу РСР, а західна частина України опинилася під 

владою Польщі, Чехословаччини та Румунії. 

Цінним є державний досвід УЦР формування у складній економічній ситуації, 

самостійної фінансової системи, відокремленої від Росії, процес створення української 

національної валюти, стабілізації грошового обігу, який також надто проблематичний у 

сучасному державному будівництві України. Державна революція, хоча й зазнала поразки, 

започаткувала процес формування нової політичної нації, відродила традицію української 

державності.  

Отже, аналізуючи причини поразки Центральної Ради, перш за все необхідно 

наголосити на тому, що її керівництво недооцінило необхідність створення міцної національної 

армії, яка б захистила народ від зовнішніх ворогів та ліквідувала внутрішню анархію. Багато 

селян були незадоволені земельною політикою УЦР, а робітники вчасно не отримували 

заробітну платню. Невдачі Центральної Ради були зумовлені ще й недостатнім розвитком 

національного руху, нездатністю її керівників повести за собою широкі народні маси. Діячі УЦР 

недооцінювали динаміку революційного процесу й ініціативу у неї перехопили інші політичні 

сили. 
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М.С. ГРУШЕВСЬКИЙ – ГРОМАДСЬКИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ 

 

Михайло Сергійович Грушевський народився 29 вересня 1866 р. в містечку Холм, нині 

Люблінське воєводство Польщі. У дитинстві захоплювався творами Миколи Костомарова, 
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Пантелеймона Куліша, Михайла Максимовича. Під час навчання у гімназії Михайло пише свої 

перші оповідання, які надсилає до України відомому письменникові Іванові Нечую-Левицькому, 

котрий схвально їх оцінює. 1885 р. майбутній історик, за підтримки Нечуя-Левицького, публікує 

свої оповідання «Бех-аль-Джугур» та «Бідна дівчина».  

У липні 1886 р. М.С.Грушевський звертається з листом до ректора Київського 

університету Св. Володимира з проханням зарахувати його на історичне відділення історико-

філологічного факультету. І вже в 1890 р. успішно закінчує навчання. У 1894 р. був запрошений 

до Львівського університету, де очолює кафедру всесвітньої історії та читає курс історії України. 

Також у Львові М.С.Грушевський розпочав активну науково-організаційну діяльність у 

Науковому товаристві імені Шевченка (НТШ), з яким почав співпрацювати ще в 1892 р. На 

початку 1897 р. М.С.Грушевського обирають головою НТШ. Під його керівництвом 

розроблялися статути НТШ, в основу яких були покладені суто наукові, а не політичні й 

культурні завдання, що викликало опозиційні настрої щодо нього. Згодом реорганізував НТШ в 

академічну установу світового рівня, створивши бібліотеки та музеї. Саме цим 

М.С. Грушевський сприяв переходові української науки в Східній Галичині від поодиноких 

індивідуальних історичних пошуків до організованого, колективного й систематичного 

вивчення історії України. Також він створив власну наукову школу, яка виконувала освітню і 

дослідницьку функції.  

Перебуваючи в Галичині, М.С.Грушевський намагався триматися осторонь від політики, 

проте в 1899 р. він разом із Іваном Франком увійшов до Української національно-демократичної 

партії та очолив міське відділення. Але незабаром, через небажання відлучатись від наукової 

роботи, вийшов з неї.  

17 березня 1917 р. в Києві починає працювати Українська Центральна Рада, яка 20 

березня заочно обрала М.С. Грушевського головою, причому одноголосно. М.С. Грушевський 

приєднується до Української партії соціалістів-революціонерів та вже 26 березня, викликаний 

телеграмою, повертається з Москви до Києва. У Києві він підіймає питання про культурне 

відродження українського суспільства, тобто заснування національних шкіл, політичних 

товариств тощо. 23 червня брав участь у проголошенні Першого Універсалу УЦР та звернувся 

до всіх українців із закликом самостійно організовуватися та братися до негайного закладення 

підвалин автономності. Як голова УЦР добивався від Тимчасового уряду поступок Україні.  

У березні 1924 р. разом із сім‘эю переїхав до Києва та працював професором історії в 

Київському державному університеті. Був обраний академіком Всеукраїнської академії наук, 

керівником історико-філологічного відділу. 14 квітня 1926 р. Політбюро ЦК КП(б)У в постанові 

«Про Українську академію наук» висловилося за можливість підтримати кандидатуру 

М.С. Грушевського на посаду президента ВУАН. 3 жовтня 1926 р. відбулося урочисте 

вшанування М.С. Грушевського у зв‘язку з 60-літтям від дня народження та 40-літтям наукової 

діяльності. 12 січня 1929 р. загальні збори АН СРСР обрали Грушевського дійсним членом. 25 

квітня 1929 р. на засіданні загальних зборів АН СРСР М.С. Грушевський поставив питання про 

потребу створення в її складі Інституту української історії.  

Отож, можна стверджувати, що справжнім ідеологом української революції, творцем її 

концепції став Михайло Сергійович Грушевський. І саме його праці містять найголовніші, 

найважливіші елементи платформи українського національно-визвольного руху, національного 

державотворення та національного відродження. Створена М.С. Грушевським концепція 

наповнила ідейними лозунгами український рух, сприяли визначенню політичних орієнтирів. 

Неоцінима й немеркнуча його заслуга перед українським народом. 
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ПОЛЬЩА В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Польща і Україна – дві постсоціалістичні держави, що мали приблизно однакові стартові 

позиції на початку трансформаційних перетворень, досить схожу структуру економіки, подібне 

складне геополітичне положення та поляризовану політичну систему. 

Угоду про асоційоване членство між Польщею і ЄС було підписано сторонами 16 грудня 

1991 р., яка свідчила про співпрацю упродовж наступних десяти років. 

Позитивні наслідки вступу: 

- приєднання до Євросоюзу відкрило польській молоді значні можливості навчання за 

кордоном: упродовж останньої декади можливостями освітньої програми Erasmus 

скористалося 120 тис. поляків, що є одним із найвищих показників в Європі.  

- за 10 років у Польщі створено 2 млн нових робочих місць, у результаті чого безробіття за 

цей період впало на 9,5% – з 19,8% у 2003 році до 10,3% у 2013 році. 

- також піднялися показники аграрної та переробної промисловості. Зокрема, за 10 років 

прибутки польських аграріїв виросли втричі (з 4,1 млрд євро в 2003 році до 20 млрд євро в 

2013 році), а польське село отримало від Брюсселя 29 млрд євро у вигляді різноманітної 

допомоги. Завдяки членству в ЄС сільське господарство та переробна промисловість країни 

стали сучасними і конкурентними на європейському ринку. 

Негативні наслідки: 

- найбільшим мінусом, як підкреслило польське МЗС, «неоднозначний ефект міграції». 

Відкриття кордонів не лише створило нові туристичні горизонти, але й призвело до різкого 

зростання трудової міграції, як наслідок, виїзду за кордон у пошуках кращого життя сотень 

тисяч молодих поляків. 

- застереження Варшави викликає обмеження для країни з боку Брюсселя в енергетичній 

сфері, зокрема щодо скорочення шкідливих викидів в атмосферу, у контексті реалізації 

Євросоюзом досить амбітної кліматичної політики. 

Окрім того, варто наголосити, що поряд із значними потенційними вигодами, на 

європейському напрямі інтеграції Україну очікують і потенційні ризики. Українські 

підприємства являються не конкурентоспроможними, вони можуть не освоїти європейські, але 

одночасно втратити внутрішні ринки. Це реальна загроза, оскільки підприємства в Європі на 

порядок вище в технічному та технологічному розвитку, що є дуже важливим. Насамперед 

виникає загроза браку європейських інвестицій.  

Отже, на прикладі Польщі ми можемо наочно побачити, які вигоди чекають на Україну у 

разі повноцінної інтеграції до ЄС, куди буде спрямовано додаткові фінансові ресурси і хто 

найбільше від цього виграє. 

Безумовно, проведення паралелей між Україною і Польщею в цьому питанні викликає 

критичні зауваження у низки експертів, але тим не менш менталітет поляків дуже близький до 

українського, а комплекс проблем, з якими зараз стикається Україна, дуже подібний до тих 

проблем, які були притаманні Польщі перед початком руху в європейському напрямі.  
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З ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ МІСТА ІЗЯСЛАВ 

 

Локалізація місця розташування літописного Ізяславля, який поклав  початок 

багатовіковій історії сучасного м. Ізяслав, свого часу викликала  чимало дискусій серед 

науковців. Почались вони після багаторічних розкопок Галицько-Волинської археологічної 

експедиції Ленінградського відділення Інституту археології АН СРСР під керівництвом 

М.Каргера на вищезгаданому давньоруському городищі поблизу с. Городище Шепетівського 

району. Після опрацювання отриманих матеріалів дослідник висловив припущення, що саме це 

городище є залишками першого  «Ізяславля», згаданого у літописі під 1241 р. На його думку, 

пізніше, вже після монгольського погрому, місто було відновлене на р. Горинь під тією ж 

назвою. Вперше піддав сумніву такі висновки видатний український археолог та історик  

М.Брайчевський. Саме він висловив думку, що досліджене М.Каргером городище було лише 

одним з форпостів на підступах до справжнього Ізяслава. Остаточну відповідь у вирішенні дали 

результати двох археологічних експедицій у 1994 р. Керував роботами професор І.Винокур. 

Розвідками на території міста та поблизу нього виявлено кілька раніше невідомих різночасових 

пам‘яток з матеріалами палеоліту, трипільського часу, доби бронзи, черняхівської культури, 

ранньослов‘янських, давньоруських. Проте головна увага була приділена розкопкам на 

«Рогнеді». Загалом вони охопили площу понад 180 м
2
 у східній частині останця. Одержані дані 

дозволили не тільки підтвердити наявність давньоруського міста на лівому березі Горині: 

стратиграфічні спостереження у поєднанні з виявленим речовим матеріалом суттєво доповнили 

наявну на той час інформацію щодо хронології та процесу заселення цієї території [1, c. 67]. 

Перші поселенці на території майбутнього міста Ізяслав з‘явились на «Рогнеді» ще у ІV-

ІІІ тис. до н.е. (трипільська культура). Згодом це урочище заселяли неодноразово. Під час 

досліджень були виявлені також матеріали, залишені населенням доби бронзи ІІІ-ІІ тис. до н.е. 

(городоцько-здовбицька ), скіфського (VІІ-ІІІ ст. до н.е.) та пізньоримського (черняхівська 

культура ІІІ-ІV ст.) часів. Переважна ж більшість знахідок засвідчила безперервне існування 

сучасного населеного пункту принаймні з рубежу ХІ-ХІІ ст. У процесі розкопок був виявлений 

різноманітний речовий матеріал: побутова та будівельна кераміка, знаряддя праці, зразки 

озброєння.  

Ізяславль, що був розташований на пожвавленому торговельному шляху, ймовірно 

витримав не один напад. Окрім розгрому міста монголо-татарами взимку 1240-1241 р., літописи 

розповідають також про інші бойові дії, що відбувались  у Погоринні. Враховуючи 

місцерозташування Ізяславля, його  не оминули події 1254 р., коли монгольський хан Куремса 

вирушив у набіг на волинські землі (так звана «крем‘янецька війна»), чергового спалаху 

громадянської війни у 1256 р. (другий похід Данила Галицького на «людей татарських»), або 

походу темника Бурундая на Волинь та Польщу 1258-1259 рр. Не виключено, що протягом ХІІІ-

ХІV ст. місто пережило й інші напади, не зафіксовані літописцями. Та незважаючи на численні 

погроми, Ізяславль постійно відроджувався. Це підтверджено результатами розкопок: частина 

виробів (насамперед посуд) за типотехнологічними ознаками можуть бути датовані після 

монгольським часом (друга пол. ХІІІ-ХІV ст.), що засвідчує швидке відновлення міста після 

численних бойових дій [4 , c. 43].  

Подальша історія стародавнього населеного пункту була не менш драматичною та 
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насиченою різноманітними подіями. З плином часу змінювалась, хоч і не  суттєво, і назва міста. 

Так, Ізяславль, що у ХІV ст. опинився під владою Великого князівства Литовського, був 

перейменований на Заслав. Наприкінці XIV ст., в процесі формування Острозького князівства 

Заславщина потрапляє у володіння родини князів Острозьких [3, c.96]. 4 листопада 1386 р. 

Заслав разом з 6 іншими волинськими містами (Корцем, Хлапотином, Івановим, Хрестовичами, 

Красним та Крупою), в силу привілею польського короля Владислава Ягайла  та великого князя 

литовського Вітовта, переходить у князівське володіння Федора Даниловича Острозького. 18 

грудня 1390 р. даний документ було підтверджено привілеєм Владислава Ягайли. Фактично з 

даного моменту і до середини XV ст. Заслав з навколишніми селами знаходився в безпосередній 

власності родини князів Острозьких.  

Розглядаючи історію виникнення та розвитку міст на теренах володінь князів 

Заславських, слід відзначити, що розташований майже в центрі однойменної волості Заслав 

концентрував навколо себе меншу частину сільських поселень даного регіону. Натомість 

південна, найбільш залюднена частина волості, протягом усього XV – першої половини XVI ст. 

залишалася без міського центру. Лише в 1540-х рр. тут будується замок Білогородка, що мав на 

меті, в першу чергу, охорону південної частини Заславської волості від татарських нападів. 

Разом з тим Білогородка мала стати економічним та адміністративним центром для цієї частини 

латифундії князів Заславських. Незабаром Білогородка стає адміністративним центром 

новоствореного Білогородського ключа, отримавши в 1570 р. міський статус.  

У 1570-х рр. на мапі Заславщини з‘являється два нових адміністративних центри 

міського типу – Судилків (1570 р.) та Новий Заслав (1579 р.). При цьому найбільша активність в 

урбанізації теренів спостерігається в Новозаславській волості, що пов‘язано з господарською 

діяльністю двох князів – Януша Янушевича та його сина Єжи Янушовича Заславських. Власне 

завдяки діяльності цих двох князів Заславщина перетворюється у володіння з найбільшою 

кількістю міських поселень на Волині. Зокрема, в 1619 р. засновуються містечка Шепетин 

(Шепетівка) та Славутин (Славута), в 1633 р. – містечко Тошків. Розглядаючи в цілому історію 

заснування міст Заславщини, варто відзначити, що практично всі місцеві населені пункти 

міського типу створювалися методикою поширеною в середовищі волинських магнатів. 

Основним типом міського поселення на Заславщині було мале місто та містечко. Демографічні 

розміри таких поселень коливалися в межах 500-2000 мешканців, а урбаністичні розміри – 100-

500 будинків [2, c.158]. Найчастіше вони створювалися на основі вже існуючого поселення 

(села, хутора) і пізніше підтверджували свій статус привілеєм власників – князів Заславських. 

Цими та подібними їм привілеями власники надавали новозаснованим містечкам різного роду 

пільги та визначали час їх дії, визначали торгові та ярмаркові дні, надавали магдебурзьке право. 

Отримання Ізяславом у 1583 р. магдебурзького права  остаточно закріпило формування міста та 

закріпило його на сторінках історії. 
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ДОНЕЦЬК: ВІД ПЕРШИХ ПОСЕЛЕНЬ ДО УТВОРЕННЯ МІСТА 

 

Донецьк розташований у степовій зоні, у верхів'ях річки Кальміус, у 95 км на північ від 

Азовського моря, оточений невеликими лісами, пагорбами, ріками та озерами. Ця територія 

була заселена ще з епохи палеоліту, пізніше тут кочували скіфи, сармати, печеніги, половці. 

Свідченням цього є стародавні поховання знайдені тут в 60-ті рр. ХХ століття [3]. 

В епоху татаро-монгольських завоювань слов'янська людність відступила в більш 

захищені місця, а ці землі були названі Диким полем.  

З XVI ст. сюди приходять українські козаки, селяни, які втекли з Правобережної України 

та Росії. Землі поступово починають заселяти запорозькі, а згодом у XVII ст. й донські козаки. 

До того часу вже існували поселення Олександрівка, Семенівка, Григорівка.  Козаки також 

налагодили річковий шлях до Азовського моря, де були збудовані хутори, з яких пізніше 

виникла слобода, а потім село Олександрівка (з 1779 р. відносилось до володіння поміщика 

Шидловського). Населення складало не більше двох тисяч.  

Після російсько-турецької війни 1768-1774 рр. за указом Катерини ІІ населення цього 

краю закріплювалося за військовими чиновниками [3]. Мешканці займалися землеробством, 

добуванням вугілля для місцевих потреб.  

У 1820 р. поблизу Олександрівки було знайдено вугілля та з‘явилися перші дрібні шахти. 

А у 1841 р. за наказом генерал-губернатора Воронцова було  збудовано три Олександрівські 

копальні. Так починають утворюватися шахтарські поселення, які потім перетворяться у міста 

У 1859 р. був проведений перепис, але його дані не були точними, бо більшість селян 

були утікачами і ухилялися від реєстрації. Тут створюють свої економії поміщики Нестеров, 

Смолянов, Карпов.  

Датою заснування Донецька офіційно вважається заснування поселення Юзівка 

англійським підприємцем Юзом у 1869 р.  У цей рік Російський уряд уклав угоду з князем С. 

Кочубеєм, відповідно до якого він мав збудувати завод для виготовлення залізничних рейок на 

півдні Росії. А князь продав концесію англійцю [2].  

Улітку 1869 р. Джон Юз прибув на береги річки Кальміус разом з чотирма синами і будує 

кузню для виготовлення дрібного устаткування і інвентаря для майбутнього заводу. Кузня стала 

першим підсобним цехом металургійного заводу. 

Влітку 1870 р. з Англії в Україну на восьми вантажних кораблях було привезено 

устаткування і інструменти для металургійного заводу Джона Юза. Також приїхали близько 

сотні фахівців - металурги і шахтарі з Південного Уельсу [1]. 

Джон Юз починає будувати металургійний завод з робочим селищем у селі 

Олександрівка. Він засновує «Новоросійське товариство кам‘яновугільного, залізного та 

рейкового виробництв» для розробки вугілля. З будівництвом заводу та шахт на місці 

Олександрівки виникає Юзівка. Вугілля і річкова вода були поруч, залізняк – теж недалеко, 

камінь-вапняк – біля села Оленівки. Тому засновники вибрали саме це місце для спорудження 

металургійного заводу. 

У квітні 1847 р. було збудовано першу доменну піч, а в 1872 р. було отримано перший 

чавун. Завод працював за повним металургійним циклом, було введено 8 коксових печей. 

Заснований Юзом комбінат стає одним із індустріальних центрів Росії. У 1872 р. починає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/XVII
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роботу Костянтинівська залізниця. 

В Юзівці у 1870 р. мешкало 164 людини, у 1884 р. – 5 494, у 1987 – 29 тис осіб, у 1897 р. 

– 32 тис. [4, с.12]. 

В 1872 р. почала працювати залізнична лінія Костянтинівка – Ясинувата- Юзівка – 

Оленівка, потім продовжена до Маріуполя. Колія сполучала завод та копальні з існуючою 

магістраллю Донбасу, що сприяло розвитку промисловості в регіоні. 

Дореволюційна Юзівка ділилась на дві частини: південну та північну.  

У Південній (Заводській) частині знаходились заводські споруди, пошта, депо, школа та 

лікарня. Недалеко розташовувався «англійський» район – в цих будівлях мешкали працівники, 

майстри, інженери, керівники Новоросійського товариства. Вулиці були викладені бруківкою, 

також проведено водопостачання та підключено електроенергію. 

Північна частину, або Новий Світ за назвою базару та першого Юзівського трактиру, 

іменувалась ще Лівенським висілком, бо тут знаходилась контора князя Лівена. У цій частині 

проживали ремісники, торговці, представники бюрократичного апарату. Центральна вулиця та 

дотичні до неї забудовувались одно-двоповерховими житловими будинками, магазинами, 

ресторанами, готелями, різноманітними конторами, банками. У травні 1917 р., коли в селищі 

вже налічувалося близько 70 тис. жителів, його перевели в розряд міст [2]. Найбільш гарними 

будівлями у північній частині були: Преображенський собор, Комерційне училище, Братська 

школа, готель «Великобританія». 

До 1917 р. Юзівка представляла собою містечко одної компанії, яке по суті було 

фабричним селищем. Їй належала вся земля і велика частина будинків. Комерційні фірми 

засновувались і вели свою діяльність тільки з дозволу «Новоросійського товариства». 

У 1924 р. Юзівка була перейменована в Сталіно. У липні 1932 р. місто стало центром 

Донецької області. У листопаді 1961 р. Сталіно перейменовано в Донецьк. 
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МОНАСТИРСЬКИЙ АРХІТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНИЙ КОМПЛЕКС 

КИТАЇВСЬКОЇ ПУСТИНІ 

 

Окреме місце в  археологічному ансамблі в Китаєві займає найбільший за територією 

давньоруський могильник, що досі існує в окрузі Києва, який датується X-XIII ст. – і має понад 

400 курганів [2]. Він утворений трьома роздільними курганними угрупуваннями, поділеними 

між собою насипами, тобто валами. На думку археологів, перша частина гробниць – це могили 

воїнів-оборонців селища, останні – це, скоріш за все, поховання мирних мешканців. Першу 
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можна побачити на похилих рівнинах Китаївських вершин і відразу на шляху околиці городища 

з півдня. Другу – за 700-800 м на південний захід від першої, справа від стежки, яка пролягає 

через глибокий яр й спускається від самого монастиря через невеликий схил до с. Пирогів. 

Третю, найменш численну за кількістю поховань знайдете, якщо будете прямувати на схід від 

другої, тримаючись супротивної сторони вище названого шляху. Китаївський могильник 

вивчали такі відомі науковці, як Д.Я. Самоквасов (1874 р.), В.Н. Науменко (1876 р.), В.В. 

Хвойко (1886 р.), В.А. Городцов (1899 р.), О.Д. Ертель (1911-1914 рр.), А.І. Куйбищев (1961 р.), 

В.І. Бідзіль (1963 р.), а у 1973, 1984 та 1987-1988 рр. – І.І.Мовчан та ін.[2]. Визначено три 

головних обряди поховань: кремація (спалення людського тіла на ритуальних підставах та 

подальше захоронення праху у спеціальних глечиках), тілопокладання та кенотаф (могила, в 

якій немає померлого. Найчастіше до кенотафа звертаються, коли людина загинула на чужині, 

далеко від рідного дому). Китаївський могильник відноситься до типу міських могильників 

через знайдений археологами інвентар, що виготовлений міськими ремісничими. 

Нині могили заросли віковими деревами. Археологами досліджено лише 1/4 частину 

поховань, що дає підстави лише здогадуватися про те, скільки прихованих фактів зачаїлося під 

товщею землі. Китаївські печери, при незгасаючому інтересі до них, піддавалися тільки 

візуальним ―розвідкам‖. Таким чином, рамки дат, що відносяться до ранньої історії Китаєво 

досить невизначені та розмиті. І ми не можемо стверджувати, наскільки раніше за вказані 

століття відбувалися основні події в цій місцевості, зокрема, на території комплексу.  

Крім могильника, до Китаївського історико-археологічного комплексу включають і 

печерні лабіринти. Це найтаємничіший об‘єкт на всій території. Побутує думка, що штучно 

створені печери в Китаївському яру цілком ймовірно могли виникнути в дохристиянські часи, і 

слугували за житло і притулок прадавнім людям, і достовірно оцінювати їх первинне 

проектування неможливо [2]. Деякі вчені проводять паралелі між виникненням печер і власне 

городищем і вважають за можливе те, що воїни фортеці могли користуватися підземними 

лабіринтами як потайними виходами за межі селища. Вивчення Китаївських печерних 

лабіринтів здійснювалось у 1858 р. (Д.Я. Самоквасовим), 1910-1912 рр. (О.Д. Ертелем), 1970-

1980-х рр. Перший лабіринт знайдений безпосередньо під городищем, наступний – майже через 

один кілометр на південний захід від цитаделі [3]. Вхід до останнього вирізаний у південному 

схилі великої улоговини, що проходить долиною Дніпра. Останнім часом схили та низина яру, 

як і могильник, густо заросли лісами, а в ті часи на тому самому крутосхилі до самих печер 

зростав виноградник. 

Результати наукових робіт, якими займався О.Д. Ертель, як не прикро, не дійшли до 

наших часів. У ЦДІА України в Києві зберігся тільки текст пояснювальної замітки, в якій 

дослідник прояснив плоди власних досліджень перед членами Товариства охорони пам‘яток 

старовини та мистецтва. Відомості показують досить поверхневе враження з приводу сутності 

лабіринтів. Чергове занурення углиб печер показало, що хід розділений на 3 окремі переходи, 

які виявилися галереями, але звід проходу перебував у небезпечному вигляді. З іншого входу 

археологи натрапили до камери, стеля та деякі фрагменти стін якої обвалилися. Від цього 

приміщення йшла галерея, яка завертала ліворуч, далі (з обох боків) – ще 2 камери. За цими 

камерами зал тривав, та прохід став неможливим через завал. Він рухнув у місці схрещення 

галереї з діаметрально-протилежним ходом, одна частина якого виходила попід узвишшям в 

сад, а друга завертала ліворуч. 

На стелі були виявлені випалені розп'яття старої форми, в одній з бічних камер у стіні 

помічено мале заглиблення, в яких, ймовірно, зберігали ікони, на перегородках та склепінні – 

старослов‘янські написи. Потім при прискіпливішому дослідженні оку дослідників постали 

рештки багать (датуються близько XVII ст.) та предмети, використовувані у побуті; залишки 

опалювальної груби, прикрашеної поґлянсованим кахелем, а біля неї виявлено тексти 

старослов‘янськими буквами. Ці довгі заплутані ходи за своєю структурою дуже нагадують 

печери Києво-Печерської лаври [1]. О.Д. Ерель був впевнений, що підземелля в районі 

виноградних «плантацій» були викопані у давні часи, саме це він передав нам у своїй доповіді 4 

серпня 1912 р. Найвірогідніше, печери можна датувати XVII ст., опираючись на вищезгадані 
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відомості [3]. 

Печеру, яка розміщена під городищем, відкриту в 1858 р. – дуже понівечено. Один з 

виходів до власне ходів вів у напрямку західного схилу селища й міг використовуватися 

оборонцями фортеці для об'єднання з посадом [4]. Можна допускати, що цей лабіринт 

утворений за давньоруських часів. Топографічну схему цих печер зняв вихованець Печерської 

лаври Іван Таранов. 
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ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ХРАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ БОРОДЯНКИ, 

ДРУЖНІ, ЗАГАЛЕЦЬ 

 

Відомо, що Бородянський маєток  на початку панування литовських князів становив 

власність Київської митрополичої кафедри та монастирів. При відступництві від православ‘я 

Ягайла та його нащадків почалась роздача церковних маєтків таким же відступникам, як і самі 

литовські князі. 

У ХVII столітті Бородянський маєток належав гетьману Виговському. Потім 

малоросійські гетьмани по старій пам‘яті повернули цей маєток  Києво – Михайлівському 

монастирю. Цар Олексій Михайлович грамотою 31 грудня 1661 року подарував Бородянку ( 

разом із селами Загальці, Нова Гребля) Києво - Михайлівському монастирю. Через те, що 

польська влада не визнавала подарунків, піднесених російським монархом, ці землі із 

кровопролиттям, «по обыкновению того времени», було відібрано у монастиря [3]. 

У 90-х роках ХVII століття вибухнуло повстання селян і козаків проти панування 

польської шляхти, яке очолив фастівський полковник Семен Палій. У листі Палія до гетьмана 

Мазепи, за літописом Самійла Величка, розповідається про те, що  1693 року, на другий день 

свята Різдва Христового, в містечку Бородянка поляки знищили таку велику кількість людей, що 

землю було заслано трупами. Із листа Семена Палія лівобережному гетьману Мазепі  

1866 року була утворена Бородянська волость, Бородянка стає центром великого маєтку. 

До нього відносились: Дружня, Загальці, Качали, Пісківка, Галинка, Нова Буда з 26669 

десятинами землі. Тут проживало православних - 1400, римських католиків - 9, євреїв – 284 [3]. 

Книга Похилевича повідомляє, що у Бородянці була церква Михайлівська, дерев‘яна, 5 

класу, мала 49 десятин землі, побудована 1797 року. Церква, яка існувала раніше,  описана у 

візиті Димерського деканату за 1783 рік з поясненням, що вона злагоджена 1728 року і що в 

містечку церква існувала споконвіку. 

Церква стояла на центральному майдані Бородянки, на місці нинішнього скверу. Із 

спогадів жительки Бородянки Катерини Яківни Борздухи ( записаних її дочкою О. П. 
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Адаменко): «Панський маєток стояв там, де був райком партії (нині приміщення селищної 

ради). Були в нас і церкви: православна(де тепер пам‘ятник Леніну[ зараз православна каплиця], 

костьол (навпроти нинішнього будинку культури, зараз центр «Довір‘я»)… Церква була велика, 

гарна, всередині її прикрашало багато ікон. Відправа відбувалася в неділю і в свята. Прізвище 

попа було Демуцький, а дяка звали Іван Федорович Бугай» [3]. 

У кінці 20-х років ХХ століття більшовицька влада церкву закрила, і храм було 

розібрано для будівництва школи. У роки німецької окупації церкву було відкрито у приміщенні 

сучасного управління сільського господарства. 

З приходом радянської влади церкву знову було закрито, більше 45 років віруючі їздили 

у навколишні храми – Мирчу, Дружню, Микулиці. Лише у жовтні 1985 року за кошти віруючих 

було придбано невеликий будинок на вулиці Семашка. Пристосували його під церкву. Дзвонами 

служили кисневий балон та диск колеса [1]. 

Дружня – одне з найстаріших сіл Бородянщини. За даними відомостями книги Леонтія 

Похилевича, церква у Дружні збудована 1720 року. Церква  Параскеви – дерев‘яна, 5 класу, мала 

38 десятин землі, побудована 1775 року. До Дружнянського приходу відносилось і село 

Голе.1783 року разом  тут нараховувалося  946 душ. 

Відомо,що в кінці ХVIII століття Дружнею володіла поміщиця Савицька. У 1820 році 

граф Понятовський купив весь Бородянський маєток( Бородянка, Дружня, Загальці, Качали, 

Пісківка) у  Савицької. 

1870 року Бородянський маєток перейшов у спадок до графа Шембека. 1885 року там 

проживало 1076 православних, 31 римлянин, 21 єврей.  На початку ХХ століття в селі існувала 

церква(сучасна садиба В.В. Горбаченка на вулиці Леніна). За свідченнями очевидців, церква 

була велика, дерев‘яна, на три куполи - один великий посередині і два менші по боках. Біля 

дороги стояла велика дзвіниця з куполом. У книзі «Весь Юго – Западный край» 1913 року 

згадується прізвище священика Романовського Сергія [3]. 

Наступна згадка про храм святої Параскеви датується 1937 роком, коли населення 

Дружні вирішило розібрати стару дерев‘яну церкву. На її місці було побудовано школу(згоріла 

під час війни). За часів німецької окупації у Дружні знову було відкрито церкву. Сільський 

старости Степан Кваша віддав під храм свій будинок,а  сам староста оселився у перебудованому 

приміщенні сільської ради. Коли німецькі війська відступали, церква разом зі школою згоріла. 

1945 року на гроші церковної громади було придбано невелику стару будівлю, яка знаходилась 

на пагорбі біля ферми. Згодом церкву було облаштовано, з того часу служби тут не припинялися 

ніколи. Храм святої Параскеви  був єдиним  на весь Макарівський район (куди  входив і 

Бородянський), тому сюди помолитися приїжджали віряни з навколишніх міст та сіл 

(Бородянки, Макарова, Святошин та ін.). У період правління Хрущова розпочалося гоніння на 

священнослужителів, до Дружні було направлено казначея Києво-Печерської лаври схиігумена 

Никона. Він сприяв розбудові  невеличкого приміщення храму, добудувавши вівтарну  і 

центральну частини храму. Особливістю церкви святої Параскеви є старовинні ікони мучениці 

Варвари, святого Пантелеймона Цілителя афонського письма. Храм неодноразово був 

пограбованим через велику кількість цінних зразків давнього іконопису. Рідкісним предметом 

церковного начиння є дзвони старої церкви, які прикрашають новозбудовану дзвіницю[2].  

У XVII столітті Загальці відносились до Бородянського маєтку, і ними володіли 

польські магнати. У кінці XVIII століття Бородянський маєток дістався поміщиці Савицькій, а в 

1820 році його купив Понятовський, куди входили села: Пісківка, Качали, Галинка і Нова Буда. 

Чисельність Загалецької парафії була такою: Загальці (707 жителів у 88 дворах); Галинка 

(250);Качали (333); Нова Буда (116); Пісківка (320 православних,30 римських католиків). 1783 

року в усій парафії було 730 жителів у 88 дворах[2]. За книгою Леонтія Похилевича, тут була 

церква Миколаївська, дерев‘яна, 5-го класу, мала 36 десятин землі, побудована 1762 року на 

місці старої, невеликої, але зовсім занедбаної. У візиті Димерського деканату за 1783 записаний 

такий акт, який визначав деякі права  приходського священика [3]. 
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КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА СЛОВ’ЯН 

 

Слов‘яни потрапили на сторінки книжок дуже пізно, адже вони жили далеко від тих 

місць, де швидкими темпами розвивалися історія, писемність та інші чинники, які впливали на 

поширення культури. Найдавніші свідчення про них відносять до початку нашої ери. Вони 

належать римським історикам І – II ст. Плінію Старшому, Таціту та грецькому географові 

Птолемею (II ст.). Усі троє називали слов'ян венедами і розповідали про них як про окремий 

народ, що мешкав на схід від Вісли в оточенні германців, фракійців, сарматів, балтів. На думку 

археологів, саме венедам відповідають зарубинецька та черняхівська археологічні культури у їх 

слов'янській частині. Птолемей, між іншим, з-поміж венедів називав також племена ставанів. У 

цій назві дехто з мовознавців вбачає перекручену самоназву «слов'яни». Загалом свідчення 

римських істориків – скупі на факти й досить суперечливі. Більш докладно розповідають про 

слов'ян джерела VI ст. й наступних століть. Велику увагу їм, зокрема, приділив автор історії 

готів Йордан у книзі «Про походження та діяння готів» (інша назва цієї книги – «Готика») 551 р 

[2]. Культурна спадщина слов‘ян є багатою і залишаю по собі великий слід в історії та історії 

культури сучасних українців.  

Вивчаючи історію витоків українського народу як частини слов‘ян, ми доходимо 

висновку, що слов‘яни ніколи не були однією етнічною спільністю. З самого початку вони 

виступали як окремі, хоча і споріднені праслов‘янські та слов‘янські більші чи менші ентомовні 

групи [1, с. 12]. Слов‘яни проживали на досить великій території, до того ж вони постійно 

кочували з місця на місце. Саме тому зараз археологи натрапляють на велику кількість 

археологічних знахідок, які належать слов‘янським племенам по всій території України.    

Тривалий час в тлумаченні причин походження слов'янських народів, у тому числі й 

українського, перевага надавалась міграційним процесам; роль і значення аборигенного 

чинника замовчувалась або зводилась до нуля. Всі набутки слов'ян на терені культури 

розглядали як випадкове явище. 

Аналіз культурологічних, археологічних, історіографічних джерел, пам'яток історії та 

культури, які подарували сучасникам земля і народ України, дає підстави зробити висновок: 

відбувалась безперервна зміна численних поколінь, кожне з яких освоювало і користувалось 

усіма здобутками культур своїх попередників, робило свій внесок у культурну спадщину. Тільки 

в І тис, н. е. українські землі майже шість століть були ареною наступального руху різних 

народів. Проте, як зазначає Н. Полонська-Василенко: «...хоч яка жахлива бувала навала, вона не 

винищувала всього населення. Не було миті, коли б поривався зв'язок між ...носіями старої та 

нової культури... від неолітичної трипільської культури до Української держави» [3].  

На рубежі і в першій половині 1 тис. н.е. на території України і в найближчих околицях  

існувало понад десяток цілком сформованих етнокультурних утворень, що передували 

ранньосередньовічним слов‘янським старожитностям. Це Зарубинецька, Пшеворська, 



56 

 

Пізньолатенська, Поенештти-Лукашівська, Липицька, Волино-Подільська, Пізньозарубинецька, 

Скіфо-Сарматська культури, які притаманні першій чверті 1 тис. н.е.; Вельбарська, 

Черняхівська, Київська, Етулійська культури, Карпатські кургани – ІІІ – перша половина V ст. 

н.е. [1, с. 166]. 

Нашої теми стосуються такі культури як Зарубинецька (класична і пізня), Черняхівська, 

Київська. Вони мають безпосереднє відношення до слов‘ян, хоча вони і включають ряд чужих 

неслов‘янських елементів [1, с. 166]. Розглянемо приклади із декількох цих культур.  

Пам'ятки зарубинецької культури, крім території України, поширені також у Білорусі. 

Культура дістала свою назву за могильником, відкритим В. В. Хвойкою у 1899 р. у с. Зарубинці 

Київської губернії. Першою ґрунтовно дослідженою пам'яткою був могильник у с. Корчувате на 

південній околиці Києва. Тому культуру іноді називали зарубинецько-корчуватівською. 

Археологи в основному знаходять побутовий посуд – горщик, миска та кухоль, інколи – деталі 

убрання, прикраси і знаряддя (фібули, булавки, браслети, ножі та ін.) що стосуються цієї 

культури [4]. 

Територія Черняхівської культури охоплювала степ і лісостеп від нижнього Подунав'я до 

Лівобережжя Дніпра. Поширена вона була на території лісостепу Подніпров'я між (Сіверським) 

Дінцем і Дністром та Прутом і вздовж Буга, а також на південному сході Польщі, сході 

Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії. Названа за могильником у с. Черняхів 

(Кагарликськіий район Київської області). Пам'ятки черняхівської культури – безкурганні 

могильники (поля поховань) та поселення. Були розвинені чорна металургія, ковальство, 

бронзоливарство, каменосічне і косторізне ремесла, причому майстри працювали переважно на 

замовлення і лише частково на ринок. Кераміка (миски, глеки) виготовлялася в основному на 

гончарному колі [6]. 

Пам'ятки київської культури відкрито наприкінці 40 – початку 50-х років В.М.Даниленко. 

Цю назву вони отримали за розміщенням перших відкритих поселень на околицях Києва. 

Київська культура генетично пов'язана з зарубинецькою, хоча й не була її прямим 

продовженням, являла собою специфічний культурно-хронологічний комплекс. Могильники 

київської культури досліджені слабо. Відомо, що кераміка київської культури ліпна. Під час 

розкопок київських пам'яток також знаходять знаряддя праці із заліза – ножі, серпи, скобелі, 

свердла, мініатюрне ковадло, пружинні ножиці тощо. Прикраси головним чином виготовлені з 

бронзи. Це різноманітні фібули, пряжки, лунниці, різні речі з виїмчастою емаллю, браслети 

тощо [5].  

Отже, ми бачимо, що слов‘яни залишили неабиякий спадок українцям – своїм нащадкам. 

Різні умови проживання (тип ґрунтів, сировина, використання корисних копалин) вплинули на 

різноманітність культур, проте вони мали схожі риси в своїх культурах. Археологічні розкопки 

доводять, що слов‘яни створювали все більше і більше знарядь праці, ювелірних прикрас задля 

вдоволення своїх потреб. Для нас – це пам‘ятки культури, які нагадують нам про наших 

пращурів слов‘ян.  
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АРІЇ ТА ІНШІ СТАРОДАВНІ НАРОДИ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

 

Вирішальну роль у формуванні стародавнього руського етносу відіграли міграційні 

процеси II-VII ст. У ході великого переселення народів було інтегровано чимало етнічних 

утворень, які в подальшому лягли в основу багатьох сучасних народів. Руські – не виняток у 

цьому процесі. Вони прямі етно-культурні спадкоємці давньоіранських (скіфи, сармати), 

давньотюркських (гуни, булгари), угро-фінських (мурома, меря, чудь, мордва) і 

давньослов‘янських (склавіни, анти) етнічних груп. 

У той час, коли людство перейшло до вживання бронзи (II тис. до н.е.), воно вже 

поділялося на великі культурні спільноти – мовні групи. Серед них назвемо ті, з якими більшою 

чи меншою мірою пов‘язана історія нашої країни: арії (індоєвропейці), угро-фіни, тюрки. 

Як вважає більшість українських учених, саме Україна стала прабатьківщиною 

стародавніх індоєвропейців (аріїв). Звідси, від краю льодового панцира вони великими потоками 

протягом тисячоліть рухалися по планеті – дійшли до Середньої Азії, Тибету, Індії, Ірану. Вони 

передавали місцевим тубільним народам свою культуру землеробства, мову, в тому числі 

писемну – санскрит. Ця мова лежить в основі мов слов‘янських, германських народів, персів, 

таджиків, та ін. 

Прабатьківщиною угро-фінських народів була територія навколо Аральського моря. 

Згодом ці народи пішли на північ, поселились на захід від Уралу, на берегах Волги. А пізніше 

одна частина з них, мад‘яри, пересуваючись на Захід, зайняла область Паннонію біля Дунаю 

(сучасна Угорщина), а друга частина вийшла до берегів Балтійського й Білого морів (фіни, 

естонці, карели). 

У II–І тисячолітті до н.е. на території теперішньої України, як вважають деякі вчені, 

існувало три «світи». Це були три етнічно-культурні зони, що відрізнялися походженням 

населення, побутом і віруваннями. Цими зонами були Полісся, Степ і Лісостеп. На Поліссі жили 

нащадки автохтонних палеоєвропейських племен. Поряд з ними мешкали племена угро-

фінського етносу. Життя в лісових хащах не сприяло швидкому культурному розвитку. Кочові і 

напівкочові племена жили в степах між Доном і Дунаєм. Вірогідно, що це були індоєвропейські 

етнополітичні племена місцевого походження. Частина ж населення прийшла сюди зі східних 

степів та Кавказу. Вони й сформували між Дніпром і Південною Волгою великий індоіранський 

етнос, до якого належали арії та іранські племена, а також скіфи і сармати. 

І нарешті, землі в лісостепу між Саном на заході і Дніпром на сході, Прип‘ятю на півночі і 

Карпатами на півдні мають доленосне значення в України. В часи розквіту бронзової доби тут 

уже мешкали споріднені між собою племена. Утворюючою силою була стихійна інтеграція 

більш-менш близьких племен. Ученими припускається думка, що вони були праслов‘янами, 

предками східних та західних слов‘ян. 

Отже, характерними ознаками суспільного ладу цього періоду були: значні міграції 

населення; посилення торгівельних зв‘язків; становлення приватної власності; поступова майнова 

диференціація суспільства; перетворення сім‘ї на господарську одиницю; витіснення родової 

общини територіальною; виділення ієрархічно структурованої військової еліти, утворення 

http://www.isuspan.com/%20n/k%20chernyahiv.html
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воєнно-політичних об‘єднань та союзів; зародження державності. 
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ТЮРКСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

У III ст. з пониззя Вісли на територію сучасної України вторгаються східно-германські 

племена готів. Вони утворили державу – Готське королівство. Столицею цієї держави стало місто 

Данпарстад (Дніпровське місто, IV ст.). На думку багатьох учених, це місто було попередником 

Києва. Сусідами готів були східнослов‘янські племена антів. Тривалий час між готами й антами 

були добрі відносини. Виступаючи разом, вони успішно протистояли найсильнішим країнам 

Європи. Готи й анти спільно воювали проти Римської імперії й захопили частину Дунайської 

рівнини. Однак у подальшому між ними виникли серйозні протиріччя й збройні конфлікти, адже 

й обидва народи заселяли лісостепи Наддніпров‘я. 

У IV ст. почалась навала гунів, які, вийшовши із Забайкалля, посунули на Захід. При 

цьому вони втягували до орбіти свого руху й інші племена. В 375 р. гуни переправились через 

Дон і вторглись у володіння Готського королівства. Гуни не загрожували існуванню антського 

об‘єднання, тому анти виступили на їх боці у війні з готами. В 385 р. вони знищили військо царя 

готів Вінітарія. Але наступного року готи завдали нищівної поразки антському вождю Божу, 

полонили його і разом із синами та 70 вельможами розіп‘яли на хрестах. У відповідь на це гуни 

вщент розгромили готів. Частина готів відкотилася в Крим, друга відійшла до Дунаю. 

Отаборившись в Придунайській рівнині, гуни тривалий час вели спустошливі війни із 

сусідніми державами і утворили величезну державу – Гуніланд, яку очолив цар Аттіла. Однак 

імперія Аттіли через деякий час після його смерті, в 453 р., занепала і розпалася на окремі 

каганати (володіння). Вчені вважають, що на землях Подніпров‘я з IV по IX ст. послідовно 

існували три тюркомовних утворення: держава гунів Гуніланд, потім Велика Булгарія і після неї 

Чорна Булгарія.  

На руїнах гунської держави була утворена Велика Булгарія. Етнічну основу цього 

утворення становили булгари, що раніше входили до гунського племенного союзу. Першим 

балтаваром (верховним правителем) цього каганату став хан Кубрат. Його літня резиденція 

знаходилася в селищі, яке мало відповідну назву – Балтавар (нині Полтава). В 619 р. Кубрат 

доручив своєму молодшому брату Шамбату побудувати на Заячих (нині Київських) горах 

фортецю для охорони купецького торговельного перевозу через Дніпро. Відомого водного шляху 

«із варяг в греки» тоді ще не було, балтійські країни вели торгівлю із Сходом через Волгу і Дон. 

Однак через дніпровський перевоз йшла не менш інтенсивна торгівля Західної Європи з 

Хазарією, тому ідея контролю над потоком товарів дала б немалу вигоду.  

Правління Кубрата-хана було успішним. При ньому Велика Булгарія зуміла розгромити 

свого головного противника – аварів і розширити кордони держави до Дунаю. Виконуючи нове 

завдання, Шамбат-хан із дружиною і гунно-булгарськими переселенцями відправився в 

Подунав‘є і заснував там так зване Царство Дулоба, яке проіснувало недовго і Шамбат-Кий 

змушений повернутись в Башту, щоб управляти ним. Городяни називали місто за його 

прізвиськом – Кіоба (Київ), а міську фортецю – за його справжнім ім‘ям Шамбат (Самватос у 

грецьких істориків). Помер Кий в 680 р.. Верховна влада в Великій Булгарії після смерті Кубрата 

перейшла до його старшого сина Бат-Бояна, якому Кий доводився дядьком. 
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На початку IX ст. Велика Булгарія під натиском хазар трансформувалась в залежну від 

Хазарського каганату Чорну Булгарію. В 856 р. на відчуженних від Чорної Булгарії землях 

хазарські васали – норманський князь (конуг) Аскольд і булгарський хан Жір-Ас (Дір в руських 

літописах) створили так званий Руський каганат, столицею якого став Башту-Київ. Варяго-

руський князь Аскольд був християнином, а Жір-Ас (Дір) – мусульманином, унаслідок чого між 

ними постійно виникали суперечності. Це привело до того, що в 870 р. Аскольд убив Жір-Аса 

(Діра) і захопив одноособову владу в Руському каганаті. Проте, досі найбільш поширеною в 

навчальній літературі є традиційна літописна версія щодо слов‘янського походження Діра і 

Аскольда.  
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СЛОВ’ЯНИ В ДАВНІ ЧАСИ 

 

З давніх часів у Центральній та Східній Європі, на схід від германців, у басейні Вісли, 

жили слов‘яни. Вчені-історики і лінгвісти вважають, що в II тисячолітті до н.е. індоєвропейська 

спільнота розпалася на кілька окремих етнокультурних та мовних гілок, однією з яких були 

германо-балто-слов‘яни. Результатом подальшого поділу цієї гілки стала поява протослов‘ян як 

самостійної етнічної спільноти, що сформувалася у II тисячолітті до н.е. на землях 

Правобережної України та Польщі. Варто зазначити, що сучасна наука дає можливість говорити 

про праслов‘янські племена від меж нашої ери, а про справжніх слов‘ян лише в V ст. н.е. Римські 

історики – Пліній, Тацит, Птоломей називали їх венедами. До речі, як вважається, саме 

стародавні венеди, тобто слов‘яни заселили частину Італії й утворилу італійську область Фріуле-

Венецію Джулію. 

Етнонім «слов‘яни» вперше вжили візантійські автори Псевдо-Кесарій, Іонн Ефеський, 

Менандр. Найповніше ранньослов‘янська історія викладена у творах візантійських хроністів 

Иордана «Про походження та діяльність гетів» або Гетика (551 р.) і Прокопія Кесарійського 

«Історія війн» (550-554 рр.). Йордан сповіщає про те, що у VI ст. вже існували три гілки слов‘ян: 

венеди (басейн Вісли), анти (Подніпров‘я) і склавіни (Подунав‘я). 

На думку більшості вчених батьківщина слов‘ян охоплювала територію від середньої течії 

Дніпра до Вісли. Звідси II–VII ст. н.е. в період великого переселення народів – слов‘яни широко 

розселилися в усіх напрямах. У результаті слов‘янський етнос розпався на три гілки: західних, 

південних і східних слов‘ян. Східні слов‘яни розселилися на території сучасної України, 

Білорусії, частково Росії (Ока, верхня течія Волги). Західні слов‘яни дали початок полякам, 

чехам, словакам, лужицьким сербам. Південні слов‘яни – болгарам, сербам, хорватам, словенцям, 

боснійцям, македонцям, чорногорцям. Східні слов‘яни – українцям, росіянам, білорусам. 

Слушно зауважити, що цінні відомості про розселення слов‘ян по Східноєвропейській 

рівнині можна знайти в літопису «Повість временних літ», який склав чернець Києво-

Печерського монастиря – Нестор. Цей літопис містить перелік стабільно сформованих 

етнополітичних союзів племен: поляни, древляни, дреговичі, дуліби (волиняни, бужани), уличі, 

тиверці, білі хорвати, сіверяни, в‘ятичі, кривичі, радимичі, ільменські словени. 

Союзи племен мали велике значення для утворення держави. На початку таких союзів 

племен формою організації управління була воєнна демократія. Щоправда, ще довгий час 

продовжували існувати первісні демократичні установи – народні збори (віче) і рада старійшин. З 

часом народні збори перетворилися у збори воїнів і військове керівництво. Воєнна демократія 

поступово перетворювалась у воєнно-ієрархічне правління – княжіння. Органи суспільного 
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самоврядування перетворювалися в органи панування і придушення. Військовий ватажок 

великого союзу племен перетворювався в державного правителя – князя. 

Поступово занепадає роль народного віче, на якому раніше вирішували всі найголовніші 

справи: тепер його скликають тоді, коли це потрібно князеві. Втрачається значення народного 

ополчення. Разом з тим зростає роль княжої дружини – професійних воїнів, які слугували князю, 

допомагаючи йому в проведенні внутрішньої і зовнішньої політики. За допомогою дружини 

князь завойовував нові землі, збирав данину, наводив порядок на приєднаних землях. Князь 

розраховувався з дружинниками частиною данини (IX – початок XI ст.). З другої половини XI ст. 

старші дружинники збільшують свої земельні наділи та нерухоме майно. З них поступово 

сформувався клас великих феодалів-землевласників-бояр, які отримували від князя за службу 

вотчини (великі земельні володіння, які бояри могли передавати у спадщину). Найбільш знатні 

дружинники разом з придворною аристократією утворили боярську думу – постійний дорадчий 

орган при князеві. 

Постійне військо становила молодша дружина. Частина цього війська – княжі охоронці і 

слуги – була занята безпосередньо в господарстві при княжому дворі. З цієї частини дружини з 

часом сформувався княжий двір – дворянство, з якими князя пов‘язували більш тісні стосунки. 

У VIII – IX ст. виникли широкі політичні об‘єднання східних слов‘ян, у яких кілька 

племен утворювали так звані «надсоюзи». В арабських джерелах згадується про існування трьох 

великих центрів, очолюваних окремими князями: Куявія, Славія та Артанія. Куявія – це Київська 

земля. Славія – земля Новгородська, де жили ільменські слов‘яни. Однозначно визначатися з 

питанням про місцезнаходження ще одного державного утворення – Артанія, – історики так і не 

змогли. Одні вважали її центром Рязань, інші – Тмутаракань, Чернігів, Ростов-Переяславський. Ці 

політичні утворення були нестійкими, але саме вони стали основою, що поклала початок 

Давньоруській державі – Київській Русі. 

Отже, у східних слов‘ян сформувалися соціально-економічні та політичні передумови 

створення держави. 

 

УДК 94(477) 

ШМОНДЕНКО Володимир, студент 1 курсу 

 факультету харчових технологій,  

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник  ЖИВОРА С.М., 

канд. іст. наук, доцент 

 

УТВОРЕННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Питання про походження Давньоруської держави дискусійне. В історичній літературі 

існує дві теорії утворення держави у східних слов‘ян: норманська (її представники німецькі вчені 

З. Байєр, Г. Міллер, А. Шльоцер) та антинорманська (М.В. Ломоносов і М.С. Грушевський). 

Спираючись на наведену Нестором Літописцем легенду про запрошення варягів ільменськими 

слов‘янами на правління Руссю, засновники норманської теорії Г. Байєр та Г. Міллер висунули 

тезу про скандинавське походження Давньоруської держави. 

Основоположником антинорманської теорії походження у східних слов‘ян був 

М.В. Ломоносов, який у відповідь на твердження про важливість германських впливів та 

нездатність слов‘ян створити власну державу доводив, що ще задовго до появи на території 

слов‘янських земель варягів у слов‘ян уже склалися передумови для утворення держави. 

Державність із центром у Києві виникла за три століття до приходу на слов‘янські землі варягів. 

Перші відомі з літописних джерел київські князі були слов‘янами. Слов‘яни становили і основу 

князівської дружини. 

З історичних джерел відомо, що нормани або варяги з‘явилися на землях східних слов‘ян 

із середини VIII ст. Варягами місцеве населення називало вихідців зі Скандинавії, які в пошуках 
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нових земель вирушали в далекі мандрівки, займалися торгівлею, піратством, грабіжницькими 

нападами. Власне, варяги – це не етнос, а спосіб життя представників різних племен, здебільшого 

північно-германського походження. У самій Скандинавії варягів називали вікінгами, в Європі – 

норманами. Варяги поклали і освоїли торговельний шлях через слов‘янські землі до Візантії – «із 

варяг у греки». На цьому шляху вони вступали в спілкування зі слов‘янами, торгували з ними, 

часто осідали на їх землях. Скандинавські імена мали й перші князі Давньоруської держави. 

Кожна позиція мала свою аргументацію, що спричинило подальше поглиблення дискусії, 

її періодичні спалахи. Водночас пояснення процесу виникнення державності як наслідку тривалої 

еволюції суспільного розвитку, всебічно обґрунтовані твердження істориків і археологів про 

визрівання у східних слов‘ян, ще до приходу варягів, соціально-економічних та політичних 

передумов створення держави (удосконалення технології землеробства, піднесення розвитку 

ремесла, пожвавлення торгівлі, розклад родовообщинного ладу, класова диференціація, 

виділення дружини на чолі з князем у відособлену привілейовану корпорацію, формування 

спільної культури) і що східно-слов‘янське суспільство вже мало свої протодержавні утворення, 

створило можливості для сучасного, якісного нового бачення процесу державотворення у 

слов‘ян. 

На початок IX ст. на півночі Східної Європи вже існували досить розвинені в 

економічному, культурному, політичному слов‘янські міста- держави, серед яких добре відомі 

нам міста Новгород і Псков. Однак у 862 р. з якихось не зовсім зрозумілих причин жителі 

Новгорода, ільменські словени, запросили на правління варязького князя Рюрика, який і 

започаткував руську династію, що правила потім упродовж декількох століть у руських землях. 

Правдивість даної версії, як стверджувалося вище, завжди викликала сумнів у багатьох істориків. 

Скоріше за все правдивим є лише сам факт владарювання Рюрика, але встановлення цього 

владарювання відбулося традиційним для тих часів методом – підступним захопленням міст. А 

пізніше придворні літописці Рюриків трохи «підправили» історію, щоб довести законність влади 

своїх господарів. 

Отже, паросток державності не був занесений до нас варягами чи хозарами. Державність 

зросла на місцевому ґрунті, задовго до приходу варягів унаслідок складного і тривалого 

соціально-економічного і культурного розвитку давньослов‘янського суспільства. 
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ПОЧАТОК ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРІБНЕНОСТІ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Після смерті Ярослава Мудрого в 1054 р. почався поступовий занепад Київської держави. 

Він був зумовлений певними обставинами. В період становлення і піднесення Київської Русі 

існувала постійна зовнішня загроза для її кордонів з боку кочових племен. Спершу хазари й 

печеніги, згодом половці були небезпечними ворогами Русі. Могутнім супротивником молодої 

держави була також Візантія. Вона пильно стежила за тим, щоб Київська Русь не набула значної 

сили. Постійна збройна боротьба вимагала чималих зусиль і тим самим ослаблювала Русь. 

Згідно з нормами феодального права всі князі Київської Русі як нащадки великого 

київського князя мали рівні права на спадщину предка. Це відіграло велику роль в історії 

Київської держави. З одного боку, рівні права підтримували у князів ідею спільності й однакової 

відповідальності всіх за долю країни. З другого – призводило до міжусобної феодальної 

боротьби, оскільки кожний князь, вважаючи себе юридично рівним з іншими, намагався і 

фактично зрівнятися з київським князем. Поступово друга тенденція брала гору, тим більше, що 
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князі спиралися на економічну могутність окремих районів, яка зростала з розвитком 

феодального виробництва. До того ж підупало значення Києва, як великого торгівельного центру, 

внаслідок міжнародних змін, ослаблення його головних партнерів – Візантії і Багдадського 

халіфату. Все це привело до занепаду Київської держави. Всі спроби княжих з‘їздів (1097, 1100, 

1101, 1107 рр.) заблокувати негативні тенденції та припинити міжусобиці закінчились невдачею. 

Останнє намагання відновити колишню велич та могутність Київської Русі припадає на 

князювання Володимира Мономаха (1113-1125 рр.). Численні вдалі походи на половців, активна 

законодавча діяльність (розробка знаменитого «Уставу» – своєрідного доповнення до «Руської 

правди»), подолання сепаратиських тенденцій, об‘єднання території Русі тимчасово стабілізували 

становище держави і повернули її в ряди наймогутніших країн Європи. Після смерті Володимира 

Мономаха його сину Мстиславу (1125-1132 рр.) лише протягом короткого часу вдалося 

підтримувати єдність руських земель. 

Кінець XI – середина XII ст. увійшли в історію Русі як початок феодальної роздрібненості. 

Дедалі більше поглиблюється розпад Київської Русі, набирають сили відцентрові тенденції. Вже 

у XII ст. на тернах Русі з‘являються окремі князівства і землі: Галицьке, Волинське, Київське, 

Муромське, Переяславське, Полоцько-Мінське, Ростове-Суздальське, Смоленське 

Тмутараканське, Турово-Пінське, Чернігово-Сіверське князівства та Новгородська і Псковська 

землі. 

Характерною рисою роздрібненості був її прогресуючий характер. Так, якщо у XII ст. 

утворилось 12 князівств (земель), то їх кількість на початку XIII ст. досягла 50, а у XIV ст. – 250. 

Феодальну роздрібненість зумовило кілька факторів: економічне піднесення окремих 

князівств; великі простори держави та етнічна неоднорідність населення; зростання великого 

феодального землеволодіння; відсутність чіткого незмінного механізму спадкоємності 

князівської влади; зміна торгівельної кон‘юктури і занепад торгівлі; перманентні напади 

кочівників (печенігів, половців, монголо-татар). Роздрібненість – надзвичайно, суперечливе 

явище: з одного боку, вона серйозно ослабила державу у політичному та воєнному плані, з 

іншого – органічно сприяла розвитку економіки та культури на місцях. 

Треба відмітити те, що це не означає цілковитого політичного розпаду єдиної державної 

структури Київської Русі. Давньоруська держава просто змінює форму: на зміну одноосібній 

монархії приходить монархія федеративна (спираючись на принцип «колективного суверенітету», 

Руссю правила група найсильніших та найвпливовіших князів з династії Рюриковичів). Навіть у 

період роздрібненості держава характеризується певною внутрішньою єдністю, про що свідчать 

збереження внутрішніх установлених економічних зв‘язків, однакова дія загально руського 

законодавства у всіх князівствах (землях), існування єдиних для усієї Русі релігії та культури. 

Період феодальної роздрібненості є закономірним етапом у розвитку суспільства адже 

роздрібненість – не особливість Київської Русі, а загальноєвропейська тенденція. Саме в цей час 

відбулося остаточне формування феодальної системи (чітко визначилися права феодалів та 

повинності селян, завершився процес становлення феодально-станової ієрархії, склався і 

вдосконалився державний апарат тощо). 

Князівства Середнього Подніпров‘я – Київське, Чернігово-Сіверське та Переяславське 

через низку обставин (нескінчені князівські усобиці, певну зміну світових торгівельних шляхів, 

активізацію кочівників, відтік населення з південних районів, тощо) економічно та політично 

занепадають і втрачають свої колишні роль та значення. 

Отже, особливістю періоду історії Київської Русі наприкінці XI – у середині XIII ст. були, 

з одного боку, посилення відцентрових тенденцій, втрата державної єдності, князівські 

міжусобиці, ослаблення держави, зниження обороноздатності, посилення тиску на Русь сусідніх 

держав, з іншого – формування великого землеволодіння, прогрес у сільському господарстві, 

піднесення міст, значне зростання чисельності населення, розвиток східнослов‘янської культури. 
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ФОРМУВАННЯ ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ 

 

Варто зазначити, що визначення етнічної структури в Київській Русі є проблемою 

актуальною і складною, оскільки визначенню належності Києво-руської культурно-історичної 

спадщини заважають не тільки обмеженість та фрагментарність джерел, а й політична 

кон‘юнктура та політико-ідеологічні впливи. 

Слід зауважити, що суть проблеми етнічного складу Київської Русі сформульовано в 

питанні: «Що існувало в Давньоруській державі: стійка єдина давньоруська народність чи окремі 

праетноси українців, росіян, білорусів?». Одну з перших спроб дати відповідь на це запитання 

зробив у другій половині XVII ст. Феодосій Сафонович, який у своїй «хроніці» показував 

Київську Русь, де проживає єдиний народ від Галича до Володимира-на-Клязьмі. Значний вплив 

на формування історичної концепції в Росії справив «Синопсис» киянина Інокентія Гізеля. В 

ньому Київська Русь проголошується першим етапом російської державності. 

Наукоподібного вигляду міфу про Москву, як богообрану наступницю Риму, 

Константинополя та Києва, надав М.Карамзін понад 200 років тому. Саме ним Київська Русь була 

включена до національної історії Росії, як перша російська держава. Перефразуючи київського 

літописця Нестора, М.Карамзін проголосив княжий Київ «матір‘ю міст російських». 

Слід зауважити, що етногенез останніх, на думку провідних російських істориків, 

археологів, лінгвістів та етнографів, почався на Верхній Волзі не раніше XI ст. Класик російської 

історичної науки В.Ключевський вважав, що росіяни вийшли на історичну арену лише в другій 

половині XII ст., тобто після розпаду Русі на окремі князівства. Тому погляди офіційної Москви 

на Київську Русь як на першу російську державу виглядають абсурдними. Адже виходить, що 

російська держава з‘явилася раніше самих росіян. 

Натомість М.Грушевський відстоював ідею безперервності та нерозривності українського 

історичного процесу і стверджував, що український народ на своїх історичних землях існує з ІV 

ст. н.е. спершу під назвою антів, потім полян, а згодом русів. Київська держава, право, культура 

були витвором однієї народності – українсько-руської, а Володимиро-Московська держава не 

була ні спадкоємицею, ані наступницею Київської Русі, вона виросла на своєму корені і є 

наслідком енергії та активності народності «великоруської» (російської). 

Варто зазначити, що у радянську добу офіційна історична наука до середини 1930-х рр. 

розглядала етнічні процеси в Київській Русі з позицій близьких до концепції М.Грушевського. 

Однак, в повоєнний період, значного поширення набула теорія єдиної давньоруської народності. 

Ця концепція була визнана схвально радянським керівництвом, оскільки сприяла зміцненню 

внутрішньої єдності СРСР. 

З моменту проголошення незалежності України розпочинається новий етап дискусій, у 

центрі яких опинилися проблеми формування східнослов‘янських народностей та етнічної 

культури Київської Русі. Чимало дослідників, прагнучи дослідити історичні основи незалежності 

України, розвивають ідеї М.Грушевського і намагаються обґрунтувати різні варіанти 

«окремішності» українського народу, вважаючи саме його засновником і панівним етносом 

Київської Русі. Як один з важливих аргументів на користь цієї «окремішності» називається той 

очевидний факт, що подальше розширення Київської держави на півночі й на сході відбувалося 

за рахунок приєднання фіно-угорських племен мовлян, що і  є пращурами росіян. 

Однак, як відомо, практично всі народи утворилися шляхом асиміляції різних племен і 

народів. Не є винятком і давньоруський етнос, і український, про утворення якого буде йти 

мова далі. Крім того, в епоху Середньовіччя етнічні коріння не мали особливого значення у 

поділі людей на «своїх» і чужих». Більш суттєве значення для творення народів мали 

кліматичні, географічні, виробничі чинники. Скажімо, на півночі, де були здебільшого ліси й 
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клімат був жорстким, земельне господарство базувалося на так званому підсічному 

землеробстві, обробка землі потребувала стислих термінів (коротка весна) і колективних дій 

селянської громади. Звідси відомий колективізм у громадських відносинах людей. На 

лісостеповому півні обробити ділянку була здатна окрема велика селянська родина. 

Організувати працю також можна було більш зважено. Звідси – певний індивідуалізм («моя 

хата з краю»), розсудливість, неквапливість, що в подальшому стало рисами національного 

характеру українців. Разом з тим й зазначені відмінності тривалий час згладжувалися завдяки 

сильній владі київського князя, єдиній православній церкви та християнській вірі, що була в 

основі всієї духовної культури русичів. На наше переконання, вживання терміну «стародавній 

руський народ» стосовно населення Київської Русі має під собою більш ґрунтовну наукову 

основу, ніж «український народ», «українці». Хоча мають право на життя й інші судження з 

цього приводу. 

Отже, питання формування давньоруської народності й досі лишаються відкритими. 

Подальші пошуки істини вимагають від дослідників максимального дистанціювання від 

політичної кон‘юнктури, розширення кола джерел (археологічних, лінгвістичних тощо) аналізу, 

пошуку нових ідей та підходів у процесі дослідження та інтерпретації вже відомих фактів та 

матеріалів. 
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ЗАПОРОЗЬКА СІЧ, ЇЇ УСТРІЙ ТА 

ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

 

На формування козацького стану істотний вплив мав воєнний чинник. У XV – XVII ст. 

південь України був охоплений полум'ям безперервної боротьби з татаро-турецькими 

загарбниками. Для оборони з рублених і січених колод будувались укріплення – «січі». Серед 

перших організаторів козацьких загонів були старости прикордонних міст: Остафій Дашкович, 

Предслав Лянцкоронський, Бернард Претвич, а також сини магнатів Заславських, Корецьких та 

інші. Із середини XVI ст. пришвидшуються темпи формування козацької верстви. Важливу роль у 

цьому процесі відіграло заснування Запорозької Січі. 

У середині XV ст. осередком згуртування українського козацтва стала Запорозька Січ 

(тобто укріплення за порогами), яку пов‘язують із Дмитром Вишневецьким, який побудував 

невеликий укріплений замок на о. Хортиця. Щоправда, в останні десятиріччя вітчизняні історики 

(Т. Чухліб, В Смолій та ін.) схильні бачити в хортицьких фортифікаціях своєрідну предтечу 

Запорозької Січі. У різні часи Січ розташовувалась на різних островах. Усього на території 

України існувало 7 січей: Базавлуцька, Томаківська, Микитинська, Чортомлицька. Олешківська, 

Кам‘янська, Нова або Підпільненська. Тут почали збиратися втікачі не тільки з України, а й з 

Польщі, Білорусі, Молдови, Росії. 

Дуже скоро Запоріжжя перетворилося на могутню фортецю, оточену високим частоколом 

з гарматами. Поступово запорожці розділилися на різні козацькі верстви: січових козаків 

(практично увесь час перебували на Січі, належали до певного куреня); реєстрових козаків 

(перебували на службі польського короля, одержували платню та землі за виконання службових 

обов'язків, а також звільнялися від сплати податків); паланкових козаків (сімейні козаки, які 

проживали на хуторах і зимівниках, належали до певної паланки); нереєстрових козаків (не 

внесені до реєстрів козаки, найбідніша та найактивніша під час соціальних виступів частина 

козацтва). 
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Війську Запорізькому низовому були притаманні риси демократичної республіки. Січова 

рада була вищим законодавчим і адміністративним органом. Вона розглядала питання 

внутрішньої і зовнішньої політики, судила злочинців, обирала уряд - військову і паланкову 

старшину (кошового отамана, суддю, осавула, писаря, курінних отаманів, військових службовців, 

хорунжого та інших). На Січі не було феодальної власності на землю, кріпацтва, панувала 

формальна рівність між усіма козаками на землю, участь в радах, але між старшиною і рядовими 

козаками існувала соціальна нерівність, яка викликала незадоволення бідних козаків (сіроми). 

Запорозька Січ мала своєрідну військово-адміністративну організацію. Запорозьке військо 

мало два поділи – військовий і територіальний. Військо поділялося на 38 куренів (Пащуківський, 

Переяславський, Канівський, Іркліївський, Корсунський та ін.), а територія – спочатку на 5, а 

потім на 8 паланок. Назва «курінь» походить від слів «курити», «диміти». Вона вживалася в 

значенні сотні, полку, частини війська. Паланка в буквальному перекладі з татарської мови 

означає «маленька фортеця». Військові клейноди запорожців складалися з булави, пернача, 

бунчука, корогви, печаті й котлів або литаврів. 

Чисельність запорозького війська не була сталою, а коливалася від 6 до 15 тис. Багато 

європейських монархів неодноразово звертались до козаків з проханням виступити на їхньому 

боці як наймане військо під час військових конфліктів. Зважаючи на козацтво як на значну 

військову та політичну силу, уряди Московії, Венеції, Австрії, Туреччини та Кримського Ханства 

встановлювали з Січчю зв'язки через голову польського короля, якому номінально були підвладні 

запорожці. Не дивно, що за таких обставин Січ почала виявляти все більшу самостійність у своїй 

внутрішній політиці. Зростанню міжнародного авторитету Запоріжжя сприяли і морські перемоги 

січовиків, здобуті завдяки своєрідному легкому, рухливому флоту, що складався із уславлених 

човнів-чайок. 

У 1568 р. король Сигізмунд II Август видав універсал про прийняття на державну 

військову службу 300 козаків, які мали бути поіменно занесеними до спеціального списку – 

реєстру – і називатися реєстровими. Організація цього війська велася під проводом коронного 

гетьмана Юрія Язловецького. 1572 р. це військо було сформоване. У 1578 р. Стефан Баторій 

збільшив кількість реєстрових козаків до 600 осіб і надав їм ряд привілеїв: право власної 

військової, адміністративної та судової юрисдикції; звільнення від податків та повинностей; 

право на землеволодіння; право займатися промислами и торгівлею; право одержувати 

держплатню; право самостійно обирати гетьмана й козацьку старшину на козацькій раді. 
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СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА ТА ЇЇ НАСЛІДКИ 

 

Після поразки першої Російської буржуазно-демократичної революції 1905 – 1907 рр., в 

Російській імперії установилася жорстока політична реакція, яка супроводжувалася погіршенням 

економічного становища. Скорочувалося і припинялося виробництво, зростало безробіття, гостро 

стояла проблема малоземелля та безземелля. Щоб припинити сповзання країни у прірву і 

зміцнити економіку в умовах монархічного режиму, в Росії вдруге після 1861 р. було проведено 

аграрну реформу, її ініціатором виступив російський прем‘єр-міністр П. Столипін. Логічним 

продовженням модернізаційних процесів в Росії в середині XX ст. комплекс реформ, розпочатих 

указом 9-го листопада 1906 р. У його основі були покладені три головні ідеї: руйнування 

селянської общини, дозвіл селянину отримати землю у приватну власність (хутір чи відруб), 

переселення селян у малозаселені райони Сибіру, Середньої Азії, Північного Кавказу. Основою 
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аграрної реформи П. Столипіна була ставка на особисту ініціативу та, конкуренцію, які 

протиставлялися традиційній общинній рівності у бідності 

Столипінська аграрна реформа комплексно вирішувала цілу низку важливих завдань: 

підняття ефективності сільськогосподарського виробництва, підвищення товарності селянського 

господарства, утворення соціальної опори самодержавства на селі, вирішення проблеми 

аграрного перенаселення. У перспективі здійснення столипінської програми обіцяло поліпшення 

ситуації у суспільстві. Однак, вона значною мірою була зустрінута вороже. Проти неї виступили і 

праві, і ліві політичні сили. Правих не влаштовувало руйнування традиційного сільського укладу, 

а ліві не бажали послаблення протиріч на селі, які були збудниками революційної активності 

селянства. В цілому селянство також дуже насторожено поставилося до реформаторських ідей. 

Це було зумовлено природним консерватизмом селян, зрівняльною психологією і невірою у 

власні сили. 

Реформи Столипіна найбільший успіх мали в Україні. Цю обставину слід пояснити 

особливостями української ментальності, сильнішим, ніж у росіян, потягом до індивідуального 

господарювання, порівняно меншою поширеністю на території України селянських общин. 

Упродовж 1907-1915 рр. на Правобережжі вийшли з общини 48% селян, на Півдні – 42%, на 

Лівобережжі – 16,5%. На 1916 рік утворилося 440 тисяч хуторів, що становило 14% селянських 

господарств. Селяни купили майже 500 тис. десятин землі. Ці показники були значно вищі, ніж у 

європейській Росії, де з общини виділилося 24% селянських господарств, а переселилося на 

хутори 10,3%. Аграрні перетворення прискорили розвиток товарних відносин у 

сільськогосподарському виробництві, сприяли розвитку кустарних промислів, артілей і 

кооперативних товариств. Україна стала житницею Російської імперії, вийшла на друге місце в 

світі за виробництвом сільськогосподарської продукції. Українська пшениця становила понад 

40%, ячмінь близько 50% загальноросійського експорту цих культур. 

Проте в результаті проведення Столипінської аграрної реформи так і не вдалося остаточно 

зруйнувати селянську общину. Не було ліквідоване і поміщицьке землеволодіння, хоча спроби 

перерозподілу поміщицьких земель шляхом купівлі-продажу через Селянський банк робилися 

владою досить активно. Аграрна реформа призвела до соціального розшарування серед 

селянства, скорочення земельних наділів, і навіть до обезземелення селян. Уряд втілював 

програму переселення найбідніших селян на вільні землі Сибіру і Далекого Сходу. На нові землі 

протягом 1906 – 1912 рр. виїхало з України майже 1 млн. селян. Та через погану організацію 

процесу переселення, важкі умови життя близько третини переселенців померло, а четверта 

частина повернулася в Україну. 

Отже, аграрні реформи на початку XX ст. не реалізували повністю свого потенціалу і не 

досягай поставленої мети через низку причин: протидію селян, політичних сил, недостатнє 

фінансування та погану організацію реформаційних заходів, відсутність соціальної бази, загибель 

П. Столипіна тощо. Однак, вони прискорили процес переходу українського села на рейки 

буржуазного розвитку. 
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УКРАЇНА І СВІТ НАПЕРЕДОДНІ ТА НА ПОЧАТКУ 

ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 

На зламі 1920 – 1930-х рр. країни Заходу опинилися у глибокій економічній і політичній 

кризі, яка супроводжувалася падінням виробництва, інфляцією, безробіттям, гострими 



67 

 

соціальними конфліктами, розчаруваннями різних верств населення у капіталістичних цінностях: 

вільному ринку, невтручанні держави в підприємницьку діяльність, індивідуалізмі тощо. Пошуки 

шляхів виходу з кризи і засобів врятування своєї влади підштовхнули правлячі кола різних країн 

до діаметрально протилежних рішень. У СІІІА, наприклад, у ході реалізації «нового курсу» 

президента Рузвельта були успішно запроваджені такі методи управління, як: державне 

регулювання економіки і система соціального захисту населення. Ті ж самі методи активно 

застосовувалися й у Німеччині, де утворився альянс феодально-поліцейської влади з 

монополістичним капіталом. Однак при цьому всіляко розпалювалися націоналістичні настрої, 

ідеї панування германо-арійської раси й неповноцінності інших народів. 

Агресія, війни, загарбання чужих територій – це одна з форм існування німецького 

нацизму. У 1935 р. Німеччина захопила Саарську область, у 1936 – підтримала фашистський путч 

Франко в Іспанії, у 1938 – здійснила «аншлюс» Австрії та виставила ультиматум Чехословаччині 

з вимогою передати їй Судетську область. 

Останні претензії Німеччини були схвалені на Мюнхенській зустрічі А. Гітлера (1938 р.) з 

керівниками Англії (Н. Чемберленом) та Франції (Е. Деладьє), які сподівалися направити таким 

чином німецьку агресію на Схід, на Радянський Союз. Саме тому вони не підтримали ініціативу 

СРСР щодо створення системи колективної безпеки у Європі. Відчувши підтримку з боку 

провідних європейських держав, Німеччина захопила всю Чехословаччину. 

У ситуації, що склалася, керівництво Радянського Союзу погодилося з пропозицією 

Німеччини підписати пакт про ненапад, що й було здійснено 23 серпня 1939 р. («Пакт Молотова-

Ріббентропа»). Був також узгоджений «таємний протокол» про поділ країн Східної Європи між 

Німеччиною і СРСР. Тому, деякі історики вважають, що провина у розв‘язуванні війни лежить і 

на тодішньому керівництві СРСР. Досі в наукових колах точаться дискусії стосовно цих подій. 

Щоправда треба зазначити, що оригінал протоколу не зберігся, фахівці посилаються на так звані 

«фільмокопії», які до цього часу не надруковані. 

Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 р. після нападу Німеччини на Польщу, 

скінчилася 2 вересня 1945 р. після капітуляції Японії (союзника Німеччини). Вона назрівала 

протягом багатьох років. Причини її були складними і різноманітними. Найважливішою з них 

було загострення суперечностей між капіталістичними країнами, зокрема, Німеччиною, Італією 

та Японією, з одного боку, і СІЛА, Англією і Францією, з другого. Тому, незважаючи на глибокі 

суперечності, що розділяли капіталістичну і соціалістичну системи, війна почалася не між ними, 

а всередині капіталістичного світу. 

Як вже зазначалося, українські землі знаходилися у складі 4-х країн: СРСР, Польщі, 

Румунії та Чехословаччини. З початком німецького нападу на Польщу СРСР відповідно до угоди 

з Німеччиною, ввів свої війська у Західну Україну (17 вересня 1939 р.) У червні 1940 р. відібрав у 

Румунії Північну Буковину. Відбулося об'єднання основної частини українських земель у складі 

СРСР. Поза Радянською Україною залишилося лише Закарпаття. Після розвалу Чехословаччини 

тут утворилася маріонеткова (по відношенню до Німеччини) українська держава – Закарпатська 

Русь, яка незабаром була загарбана Угорщиною. 

Возз'єднання з СРСР і проголошення Радянської влади населення західноукраїнських 

земель зустрічало з ентузіазмом. Однак зміни, що відбувалися в цьому регіоні України, мали 

суперечливий характер. З одного боку, відбувалися експропріація маєтків польських 

землевласників, перерозподіл їхньої землі між українськими селянами, українізація системи 

народної освіти, державних установ, судочинства, поліпшення медичного обслуговування, 

особливо на селі, націоналізація промислових підприємств, банків, ліквідація безробіття та ін. З 

іншого – активна радянізація, руйнація політичної та культурної інфраструктури, створеною 

місцевою українською інтелігенцією. Перестали функціонувати всі колишні партії, а також 

культурні установи, зокрема «Просвіта», наукове товариство ім. Т. Шевченка тощо. 

Здійснювалися насильницька колективізація, антицерковні акції, репресії проти так званих 

«буржуазних спеціалістів», масові депортації населення. 

Отже, восени 1939 р. та влітку 1940 р. відбулося етнічне возз‘єднання України. 

Західноукраїнські землі увійшли до складу УРСР. Незважаючи на неоднозначність і 
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суперечливість політики сталінського режиму в Західній Україні, об'єднання вперше за багато 

століть у межах однієї держави більшості українських етнічних територій було визначною 

подією, важливим кроком у розв'язанні українського питання. 
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УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ, ЇЇ ПРИЧИНИ ТА НАПРЯМИ 

 

Природа розселення українців за межами України неоднозначна: вона пов'язана і з 

міграцією частини українського населення, і з захопленням сусідніми державами окремих 

українських земель, і з демографічними процесами, зокрема, природним відтворенням 

іммігрантів. Однією з перших масових міграційних хвиль був відплив у Туреччину та країни 

Західної Європи значної частини українців після поразки під Полтавою (1709), друга – після 

скасування Гетьманщини та руйнації Запорозької Січі. Саме тоді українське козацтво мусило 

залишати свою землю й оселятися в Добруджі, на Кубані та в районах Тереку; щодо селянських 

іммігрантів, то вони, в основному, оселялися в Надволжі та Приураллі. 

Наприкінці XIX – на початку XX ст. спрямування міграційних потоків дещо змінилося: із 

Західної України люди масово переселялися на Американський континент, зі Східної – за Урал і 

до Азії, щоправда частина українців з Галичини та Буковини під впливом російської агітації 

переселилась до Росії, як і частина галичан під впливом австрійської агітації – до Боснії. 

Певна частина вихідців з України чи їхніх нащадків перебуває в країнах Європи, 

Америки та Азії. їхні спільноти сформувалися тут двома шляхами – внаслідок еміграції (Канада, 

Сполучені Штати Америки, Великобританія тощо) та на базі автохтонного українського 

населення у Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині. Більш-менш повні дані про кількість 

осіб українського походження в складі населення зарубіжних країн стосуються Канади, 

оскільки там у переписах населення зазначається його етнічне походження. Згідно з переписом 

1991 р., у Канаді нараховується 529 615 українців. Найбільше українців проживають у таких 

провінціях як Онтаріо, Альберта, Мінітоба, Саскачеван, Українська етнічна група в Канаді 

формувалася внаслідок трьох великих хвиль еміграції: кінець XIX – початок XX ст., міжвоєнні 

роки; період після Другої світової війни. 

Так само утворилася українська етнічна група у Сполучених Штатах Америки. 

Щоправда, перші українські переселенці до США прибули дещо раніше, ніж до Канади. Історія 

української еміграції у Канаді починається від 1891 р., а в США – від середини 60-х pp. XIX ст. 

Сьогодні, за підрахунками дослідників української еміграції США, в цій країні налічується 

понад 1 млн. осіб українського походження. Варто зазначити, що переважна їх більшість як у 

США, так і в Канаді (понад 85 %) – це ті, хто народився в цих країнах. 

На Американському континенті є ще один значний регіон, де мешкають вихідці з України 

та їхні нащадки, – Латинська Америка (Аргентина – до 160 тис. осіб, Бразилія – близько 100 

тис, Парагвай – 8 тис, Уругвай – 6-8 тис.) Основна маса прибула сюди в міжвоєнний період – 

близько 150 тис. осіб. Українська етнічна група Австралії за своєю історією – наймолодша. Вона 

сформувалася, в основному, від 1948 по 1952 pp., коли сюди прибули українці з таборів для 

«переміщених осіб». На кінець 80-х pp. у цій країні нараховувалося близько 34 тис. осіб 

українського походження.  

На Європейському континенті виділяється кілька великих осередків проживання 

українців: Великобританія (понад 20 тис. осіб), Франція (25-30 тис). Німеччина (понад 20 тис), 

колишня Югославія (40-50 тис), Польща (500-600 тис), Чехія та Словаччина (40 тис), Румунія 
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(близько 120 тис., інколи подається інша цифра – 600 тис). Крім цих країн, українці мешкають у 

Скандинавських державах (Швеція, Норвегія, Фінляндія, Данія), Китаї, на півночі 

Африканського континенту. Щоправда, їхня кількість тут незначна, й вони не зорганізовані в 

сталі громади з чітко вираженою етнокультурною та соціальною структурою.  

Міграцію українців на територію Російської імперії, а згодом – Радянського Союзу, 

можна розділити на кілька етапів: 1) до XIX ст.; 2) кінець XIX – початок XX ст.; 3) середина 20-

х – початок 40-х pp.; 4) 40-і-початок 90-х pp. 

На першому етапі найпомітнішими переміщеннями жителів за межі території, яка тепер 

утворює Українську державу, були такі: а) в XV-XVI ст., зокрема, в зв'язку з боротьбою між 

Великим князівством Литовським та Московією за українські землі. У ці часи на Курщині й 

Воронежчині оселилися українці з Чернігівщини; б) під час визвольної війни під проводом 

Б. Хмельницького й після підписання договору 1654 р. Вже з другої половини XVII ст. в Москві 

формується українська колонія. Bapто зазначити, що в цей час має місце такий феномен, як 

інтелектуальна еміграція: у 1645 р. до Москви переїхало понад 30 учених, у 1652 р. – 12 

співаків; в) XVIII ст., коли до Російської імперії прибували запорозькі козаки (особливо після 

ліквідації Катериною II Запорозької Січі) та діячі мистецтва й культури. Наприкінці XVIII ст., 

крім Москви, помітні осередки українства виникають у Центрально-Землеробському районі, 

Нижньому Поволжі та на Північному Кавказі (в Ставропольській губернії, наприклад, частка 

українців у XIX ст. становила 18,6 %).  

Наступний етап характеризується освоєнням нових місць переселення. Це насамперед 

Сибір, Далекий Схід, Казахстан і Середня Азія. Впродовж двох-трьох десятиліть кількість 

вихідців з України зросла в названих регіонах на кілька відсотків (наприклад, у Казахстані й 

Середній Азії з 1,3 до 7,1 %). 

На момент розпаду СРСР українські етнічні меншини в колишніх радянських 

республіках (поза Україною) перейшли на становище зарубіжних громадян. Останнім часом 

східна українська діаспора дедалі більше самовизначається саме як діаспора, на повний голос 

заявляючи про свої специфічні етнокультурні потреби та інтереси і перед державами 

проживання, і перед Україною як своєю історичною Батьківщиною. Про відродження етнічності 

українців східної діаспори свідчить діяльність понад 100 товариств, функціонування близько 25 

недільних шкіл. Щоправда, на великих просторах працює лише чотири державні українські 

школи – в Ризі (Латвія), в Акмолі (Казахстан), у Рибниці (Молдова) та в Тбілісі (Грузія). 

Українська етнічність підтримувалася донедавна також завдяки 12 періодичним і 

неперіодичним виданням, 3 постійним (Таллін, Нижньовартовськ, Кишинів) та 20 спорадичним 

радіопередачам, які сьогодні, на жаль, заявляються нерегулярно через брак державної 

підтримки. Зрозуміло, за таких умов не може бути й мови про адекватне задоволення потреб 

етнокультурного розвитку українців східної діаспори. Перспективи в цьому плані залежатимуть 

від процесів демократизації в країнах СНД, рівня самоорганізації самої діаспори, а також від 

того, чи будуть пріоритетними права українських етнічних меншин у зовнішній політиці 

України. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 

Нещодавно в нашій країні відзначалося 25-річчя від часу проголошення  Акту 

незалежності  України. Ця подія ще раз підтвердила незалежний статус української держави, 
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початки якої  лежать у Придніпров‘ї . Перебування на межі двох цивілізацій – між ординсько-

агресивним кочовим степом Сходу і західною цивілізацією в ранні часи середньовіччя – 

перетворило Київську Русь у «Східний щит Європи». Це зумовило також відмінність політичної 

організації держави від інших подібних утворень, які існували у Західній Європі.  

Сучасне відродження української національної держави та розбудова правової системи 

зумовлює зміну не тільки суспільних, а економічних, політичних відносин, але й цінний 

світогляд національної самосвідомості і, відповідно, підвищення інтересу до проблем 

народовладдя у вітчизняних політико-правових дослідженнях. Потреба у поверненні до цієї 

теми продиктована часом. 

Більшість істориків вважають, що державний устрій Київської Русі можна визначити як 

ранньофеодальну монархію [5,с 21]. Але у теоретичному баченні Г.Вернадського, 

сформованому під впливом нової картини світу у системі цивілізаційного розвитку, державність  

Київської  Русі постає як цілком і повністю народовладна. «Руські демократичні  інститути 

київської доби належать до класичних – грецького типу – до типу безпосередньої демократії. 

Передбачалася участь всіх громадян на зборах»  [7, с. 204]. Науковець  виокремлює основний 

інститут державної влади – віче, як у місті, так і у сільській місцевості. У кожного 

давньоруського великого міста було своє власне віче.  Віче  мало свій голос у вирішенні питання 

престолонаслідування, підтримувало або виступало проти кандидата з позиції  інтересів міста, і 

навіть вимагало зречення князя, котрий знаходився при владі.  Стольне місто з його демократією  

справляло владно-розпорядчий  вплив на всі сторони  суспільно-політичного,  соціально-

економічного й сімейно-побутового життя.   

Очевидно, що міра необхідної спонтанності процесу державної самоорганізації у царині 

взаємодії стольного міста з іншими територіальними громадами пригородів і сільських 

поселень постійно зростала  в міру утвердження і розвитку монетарної економіки Руських 

земель. «У Київській Русі,  як і у Візантії, монетарна економіка домінувала над натуральним 

господарством. І, на відміну від Заходу,  не феодальне помістя,  а місто було головним фактором 

економічної  і соціальної еволюції країни» [2, с. 16]. Монетарна економіка вимагала від 

представників сільськогосподарського виробництва,  ремісників і купців вживатися  у ситуацію,  

передбачаючи можливість наслідків у процесі обміну товарною продукцією, прийняття рішень, 

які б дали бажаний результат, насамперед взаємну вигоду.  Монетаризм, як складова 

життєдіяльності, формував психологію, яка відповідала конвенційним угодам і нормам.  

«Не всі варяги, які приходили до русів, були втягнуті у військові авантюри: більшість з 

них були залучені та об‘єднані комерційними інтересами, адже процвітання Новгорода 

ґрунтувалося на торгових відносинах із прибалтами, а в ХІ ст. на початку ХІІ століття, варяги 

були особливо зацікавлені у цих торгових відносинах» [5, с. 335-357].  У Київській Русі 

правосуддя і військова оборона були тими галузями, в яких народ мав потребу в князі.  Кожний 

князь мав обов‘язок знаходити згоду з вічем. Обидві сторони потім «цілували хрест», обіцяючи 

оберігати умови угоди [7, с. 196-197]. 

Історія держави і права Київської Русі, що живе у масовій свідомості українського 

суспільства, має міфологізовану форму. Міф про феодальний устрій і монархізм князя Київської 

Русі створив погляд на тотальний занепад Київської держави. Нове бачення історії держави і 

права Київської Русі, сформоване на противагу новим традиціям монархізму,  деспотизму, 

культу владної особи й державного тоталітаризму, по- новому розставляє акценти та звільняє 

міфологізований образ української ранньодемократичної  держави від ідеологічних 

антиукраїнських нашарувань. Один з історичних особливостей процесу політичної організації є 

принцип наслідування.  Суспільні інститути не виникають на порожньому місці, з нічого. Отже, 

те, що має реальний  соціальний  та політичний статус, що встигло сформуватися за період 

Київської державності,  на довгі століття визначило орієнтири  національної  свідомості  і 

служило привабливим  ідеалом  десяткам  поколінь. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЇ РОЗСЕЛЕННЯ  АНТІВ, СКЛАВИНІВ ТА ВЕНЕТІВ У 

ПРАЦЯХ ВІЗАНТІЙСЬКИХ АВТОРІВ 

 

-

оана оана 

Ефеського та ін. 

-  Європі існування чотирьох 

слов‘янс - :  –

 Польщі;  –  

Заале на заході;  – від р.Сіверського Дінця до Нижнього Подунав‘я з північн

–

оні Дніпрових порогів;  – на лівому боці Верхнього Дніпра та в Подесенні 

[ 1, c. 20]. 

Пiсля розпаду гунськoї держави відбувається відхід кочовиків до Приaзов‘я та орієнтація 

германських племен на oволодіння колишніми провінціями Риму, що призводить до падіння 

Західно-Римської імперії.  

Це дозволило Вiзантійській імперії зміцнила свої позиції i відновити влaду над 

підкореними  територіями на сході. На рубежі VI ст. почалась завершальна фаза ―вeликого 

переселення народів‖ і в бoротьбу проти Візантії включились слов‘янські племена – aнти і 

склaвини.[2, c.9] 

«Велике пересeлення народів» - умовна назва, якою пoзначають сyкупність переселень 

плeмeн та їх мaсових вторгнень на тeриторію Римськoї iмперії  в IV- VII ст. Внaслідок цих 

пeрeселень була сфoрмована oснoва eтнічної карти Єврoпи. Причинoю переселень став розпад 

рoдоплемінного yстрою варварських племен, що сyпроводжувався утворенням великих 

військово-пoлітичних сoюзів, збільшенням військових дрyжин та влади вождів, які потребували 

військової здобичі і нових земельних володінь. Впродовж більше ста років aнти і склaвини були 

вoрогами iмперій і вiзaнтійські автори цiкавились переважно військовою справoю слoв‘ян або ж 

тими осoбливостями їх побyту і суспільнoго ладу, які могли бути використані візантійськими  
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дипломатами чи полководцями. Вiзантійські автoри oтримували iнформацію про звичaї та пoбyт 

слoв‘ян від мiсцевих племeн або ж від склaвинів і антів, що служили найманцями у військах 

імперії [3, c.34].  Прoкoпій Кeсарійський, Мeнадр Протиктор, Феoфілакт Симокaтта, Мaврікій 

Стратег,  Йордaн характеризували  слoв‘ян у своїх прaцях як численний нaрод, що брав активну 

участь  у походах на Дyнай та Балкани. Особливо важливою є інформація Йордaна: ―Нa північ 

починаючи від місця зародження р.Вістула, на безмежних просторах розташовувалась 

багатолюдне плем‘я венетів. Хоч їх найменування змінюється відповідно до різних родів та 

місцевостей, все ж переважно вони називаються склавинами та антами‖. З праці Йордана 

випливає, що венети, анти і склавини VI ст. є прямими нaщадками венетів IV ст., з якими 

воював Гeрманаріх [4, c.9]. 

 Йордан також подає цiлком кoнкретні гeографічні прив‘язки, що дозволяють 

локалізувати слов‘янські угрупування в період експансії на Бaлкани. Відповідно до них 

виходить, що aнти жили ―від Дaнастра до Дaнапра, там де Пoнтійське море утворює вигин‖, 

склавини – на схід від Карпат, від Нижнього Дунаю до Днiстра, а на півночі до верхів‘я Вісли. 

Ареал венетів (у ―вузькому‖ значенні цього терміна) Йордан не вказує.  

За даними візантійського автора VI ст. Маврікія Стратега ці племена займали суміжні 

території: ―Місцeвості, зайняті склавинами та антами, розташовані вздoвж рік, і вони так 

співвідносяться між собoю , що між ними немає настільки великої відстані, щоб про неї варто 

було згадувати... Племeна склавинів та антів подібні за своїм способом життя, за сввоїми 

звичаями, своєю любов‘ю до волі. Їх нiяким чином не можна схилити до рабства‖[5, c.11]. 

Для лoкалізації слов‘янських угруповань важливе також повідомлення Прокoпія про 

мaндрівку із Дyнаю частини герулів, розбитих у війні з лангобардами, через ―усі по чeрзі 

племена склавинів‖ і ―велику пустельну землю‖. Отже, склaвини займали займaли землі на схід 

і північ від Карпат, включаючи, можливо, верхів‘я Вісли. Ця конкретна подія, що відбулася у 

512 р., вперше фіксує історичне народження слов‘янства. Прокопій знає ―незлічeнні племена 

антів‖ і на лівому березі Днiпра [5, c.12]. 

Втім, переважна більшість історичних даних VI-VII ст. стосується пoдій не на території 

Східної Європи, а на Дунаї та Балканах. Північні та східні межі землі склавинів і антів були 

візантійським авторам були малoвідомі, тому вони не окреслювали їх кордонів. Більш чітко 

визначити їх допомагають  археологічні матеріали.  

На території України пoширені три aрхеологічні культури, які датуються V-VII ст. і 

безсумнівно належать  слов‘янам раннього середньовіччя [6, c.19]. Це празько-кoрчацька, 

пеньківська та колочинська культури. Серед дослідників практично немає розбіжностей у тому, 

що дві перші культури співпадають зі склавинами і антами Йордана і Прокопія. Сaме ці народи 

становили найбільш реальну загрозу для візантійських володінь на Середньому і Нижньому 

Дунаї в середині VI ст. Ареали празько-корчацької і пеньківської культур цілком збігаються з 

районами мешкання склавинів антів. Щодо вeнетів – у науковців існyють різноманітнi погляди. 

Найбільш агрументованим є ототожнення ―у вузькому‖ розумінні з населення колочинської 

культури. [7, c.43] 

Кінець aнто-склавинського eтапу гeнезису слов‘ян знаменувався вступом східного 

слoв‘янства у період існування племінних княжінь VІІІ–ІХ ст. У цей час відбувалася культурна 

та політична кoнсолідація східних слoв‘ян, що завeршилась у ІХ ст. ствoренням держави, котра 

відома під назвою Київська Русь.  

Міграційні процеси під час Великого переселення народів лягли в основу творення 

багатьох сучасних народів Європи. Українці не стали винятком. Вoни – прямi eтнокультурні 

спадкoємці склaвинів і aнтів [8, c. 34]. 

Таким чином, досліджуючи рoзселення східнoслов‘янських племен, слід пам‘ятати, що 

йдeться не про мaленькі племінні угрупування, а про вeликі союзи племен. Ці сoюзи VІІІ–ІХ ст. 

називають племінними княжіннями. Вони були ранньодержавними утвореннями і передували 

виникненню у ІХ ст. єдиної східнослов‘янської держави – Київської Русі [3, c.16].  
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ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В 

ІСТОРИЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ 

 

Історія Тульчинського технікуму ветмедицини розпочинається  у травні 1956 року, коли 

Міністерством сільського господарства видано наказ ғ344 від 16 травня 1956р., за яким було 

об‘єднано два навчальних заклади: Теплицький зоотехнічний технікум і Тульчинську однорічну 

ветеринарну школу. Першим Директором новоорганізованого технікуму став Руденко А.Ф., а 

заступником - Стадніченко В.Г.  

МСГ УРСР виділило технікуму 260 гектарів землі, спалений фашистами під час відступу 

навчальний корпус та 2 напівзруйнованих приміщення для утримання тварин, невелику 

кількість корів, коней, свиней, трактор, сівалку. Через 3 роки до головного корпусу прибудували 

актову залу, бібліотеку з читальним залом, а також побудували 2 гуртожитки.  

У 1956 р. до технікуму було прийнято 120 студентів. Один із перших випускників 

К.М.Головінський в подальшому понад 20 років працював заступником директора з 

виробничого навчання. Другим заступником директора з навчальної роботи став 

В.С.Світлинський – заслужений вчитель України, член республіканської методичної комісії. На 

посаді заступника директора він пропрацював близько 30 років.  

У 1961 р. на посаду директора було призначено Безсмертного В.М., загальний стаж якого 

склав 40 років; за його керівництва технікум почав дуже швидко розквітати. Збільшилася 

матеріальна база та розширилася територія, було створено першу кісткову базу. При ньому були 

організовані та успішно діяли курси підвищення кваліфікації ветеринарних фельдшерів, 

навчальне господарство (функціонувало до 1981 року).  За плідну працю в 1997р. йому 

присвоєне звання «Заслужений працівник сільського господарства України» та звання Лауреата 

міжнародної премії «Дружба». У 1995р. В.М.Безсмертний став кандидатом, а в 1999 р. - 

доктором ветеринарних наук.  

У 2001р. директором технікуму став колишній випускник Моркляк Михайло Іванович. 

Він зумів за досить короткий час надати технікуму іміджу сучасного навчального закладу, 

відкрив нову спеціальність «Бухгалтерський облік». 16 листопада 2010р. Моркляку М.І. 

присвоєно почесне звання «Заслужений працівник ветеринарної медицини України». Його 

заступниками стали колишній випускник технікуму Кислий А.М. та  Грибанова А.А.  

У 1995 р. технікуму було передано військове містечко площею 14,7 га та 25000 м
2 

будівель; на його місці було створено другий корпус на 32 кабінети і лабораторію, а також було 
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збудовано виробничу клініку, з трьома манежами площею 309м
2
 на 15 станкомісць для великих 

тварин, 25 місць для дрібної рогатої худоби, свиней.  

У 1997-2009 рр. технікум підпорядковувався Вінницькому державному аграрному 

університету. 

Наказом Міністерства аграрної політики України ғ511 від 20.07.2009 року, наказом по 

Білоцерківському національному аграрному університету ғ197 від 20.07.2009 року 

Тульчинський технікум ветеринарної медицини став структурним підрозділом БНАУ.  

На даний час в технікумі навчається 435 студентів: на бюджетному фінансуванні 

перебувають 355 студентів, на контракті – 80. Викладацький склад нараховує 56 чол. Технікум 

має власну сучасну навчально-виробничу клініку, віварій, музей, велику кісткову базу.  

Значно була  удосконалена матеріально-технічна база, до якої сьогодні входять 2 

гуртожитки, навчально-виробнича клініка, лабораторія, комп‘ютерний клас, спортивний 

комплекс, бібліотека з читальним залом, їдальня, віварій, музей, предметні гуртки, художні 

гуртки, новостворений музей історії ветеринарної медицини та навчального закладу. Також 

технікуму належать два навчальних корпуси, навчальний корпус ғ1 по вул. Леніна 54, а 

навчальний корпус ғ2 по вул. Леніна 55. На високому рівні оснащені кабінети, лабораторії, 

клініка, утримується колекційна ферма де студенти проводять обстеження.  

Велика увага приділяється духовному розвитку учнів – працює хореографічна та 

драматична секції, два молодіжні гуртки модерної пісні «Зорепад» та « Козаченьки». У 2001 р. 

на базі студентського гуртожитку був створений краєзнавчий музей.  

Навчально-виробнича ветеринарна клініка має в своєму розпорядженні автомобіль – 

ветеринарну амбулаторію, автомашину ДУК, 2 дезінфекційні установки ЛСД. Студенти 

технікуму здобувають робітничі професії: техніка штучного осіменіння, лаборанта молочної 

справи.  

Для якісної практичної підготовки в господарстві навчально-виробничої клініки 

ветеринарної медицини утримується близько 9 голів великої рогатої худоби, 21 вівця, 4 кози, 4 

коняки, 12 свиней. В робочому стані знаходиться автомобільна і сільськогосподарська техніка та 

пристосування до неї. Обробляється понад 34 га сільськогосподарських угідь. Для виробничих 

та навчальних цілей Міністерством сільського господарства виділено 13 тракторів різних 

систем, комбайни та інші машини. 

Діяльність технікуму спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців 

ветеринарної медицини, цьому процесу сприяють всі фактори: навчально-технічна база, 

викладацький склад, оснащена клініка та підсобне господарство. Бібліотека технікуму налічує 

30 тис. книжок. Кабінети та лабораторії укомплектовані необхідними предметами, матеріалами, 

меблями, технічними засобами навчання.  

Позитивну роль в розвитку навчального закладу відіграє те, що  майже третина 

викладачів технікуму – це колишні випускники технікуму: Грибанова А.А. - заступник 

директора з навчально-виховної роботи, Мамай П.В. – заступник директора з навчально-

виробничої практики, Мамай Н.Д., Мельник В.М., Горбачова Т.О., Шепета С.В., Вилянська 

С.А., Грабенко С.В., Котвіцька М.М., Шумський Я. В., Казмірук І. К., Гуньчак О. В., Фомик І. Г., 

Хавара В.І., Корж І.С. В.  

Технікум випускає фахівців за спеціальностями «бухгалтерський облік» та «ветеринарна 

медицина».  

З моменту виникнення в Тульчинському технікумі ветеринарної медицини викладалися 

предмети: хірургія, епізоотологія, внутрішньо незаразні хвороби, анатомія 

сільськогосподарських тварин, годівля, біологія, акушерство та гінекологія, зоогігієна, селекція. 

Сьогодні вивчають анатомію сільськогосподарських тварин, паразитологію та інвазійні хвороби 

домашніх тварин, епізоотологію та мікробіологію, хімію, філософію, українську мову за 

професійним спрямуванням, годівлю с.г. тварин, історію України, всесвітню історію, вищу 

математику, акушерство та гінекологію, штучне осіменіння, внутрішньо незаразні хвороби 

домашніх тварин, хірургію, правознавство, охорону праці, радіоекологію, захист вітчизни, 

українську літератур та зарубіжну літературу, годівлю с.г. тварин, зоогігієну, культурологію, 
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фізику, тваринництво, патанатомію, біологію, ветсанекспертизу, стандартизацію, менеджмент, 

географію, комп`ютеризацію, організацію ветеринарної справи, вступ у спеціальність, 

економіку, менеджмент, маркетинг.  

Відомими випускниками технікуму є: Ф.Кирилюк – віце-президент Академії суспільних 

наук України, доктор, професор;  М.Скічко – доктор ветеринарних наук, директор Щолківського 

біокомбінату Московської області;  В.Позур – доктор біологічних наук, заступник декана 

біологічного факультету Національного університету ім. Т. Шевченка; Б.Криштофорова - доктор 

ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри Кримського державного аграрного 

університету; В.Безилян - доктор біологічних наук, зав. Лабораторією Одеського національного 

університету; В.Саулко – директор спільної Канадсько-української компанії «Семекс»; 

В.Соломон – заступник декана факультету переробки м`яса, молока, кандидат ветеринарних 

наук.  

Серед викладачів технікуму один має звання «Заслужений працівник ветеринарної 

медицини України»; шість  - «Відмінник освіти України»; двоє – «Відмінник аграрної освіти», 

12 - викладачів-методистів; 7- старших викладачів; двоє навчаються в аспірантурі.  

 

УДК 271.2(477.81)  

БОРОВЕЦЬ Василь, студент 1 курсу  

факультету ветеринарної медицини  

Національний університет біоресурсів і 

 природокористування України 

Науковий керівник – КРОПИВКО О.М., 

канд. іст. наук, доцент. 

 

РОЗВИТОК ПРАВОСЛАВ’Я НА РІВНЕНЩИНІ 

(НА ПРИКЛАДІ ХРАМУ ПРИСЛУЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ) 

 

Село Прислуч Прислуцької сільської ради розташоване на лівому березі Случі, на 

південь від села Прислуч.[1] До Другої світової війни воно було більш відоме як Вулька 

Холопська (тобто гілка с.Холопи). В роки панування Російської імперії, панської Польщі, а 

згодом і утвердження радянської влади  православні віряни були парафіянами прислуцького 

храму,  про що зазначено в церковних відомостях про прислуцьку церкву.   

Історичні джерела ХVІІІ-ХІХ  століття зберегли відомості про храми села Хотиня 

(правий берег) та Прислуч. Перший хотинський храм датований 1760 роком, прислуцький – 

1788 роком. Обидві церкви були дерев‘яними на кам‘яному фундаменті, мали дзвіниці, були 

забезпечені богослужебними книгами, деякі збереглися до нині. В середині ХІХ століття 

прислуцька церква була включена до хотинського самостійного приходу. В ті роки панування 

царської Росії церква виконувала строгий облік дворів і парафіян. Важливими були метричні 

книги, де зберігалися дані про хрещених, шлюбні книги. Саме при церквах в кінці ХІХ століття 

були відкриті школи. 

Після пожежі Свято-Покровського храму с.Прислуч в 1919 році жителі села 

відвідували богослужіння в Хотині, і навпаки,  хотинці після спалення храму в роки війни 

відвідували літургії та причащалися таїнств Господніх в новій Свято-Різдво-Богородичній 

церкві після закінчення Другої світової війни аж до 1990 року. Отримавши статус пам‘ятки 

архітектури, храм с. Прислуч не був зруйнований в роки радянської атеїстичної системи і 

надавав необхідні духовні треби, більшість з яких проводилася нелегально. Релігійна община с. 

Хотин була ліквідована. Прагнення відновити храм наштовхнулося на спротив тодішньої влади. 

Пожвавлення релігійного життя розпочалося в роки перебудови та розпаду СРСР 

(1985-1991 роки). Через зміну державної політики та зусилля парафіян було збудовано Свято-

Покровський храм у селі Хотин (1990 рік).[4] 

Роки незалежності, що стали  роками духовного відродження,  дали змогу жителям села 

Колодязне молитовними та матеріальними зусиллями завершити у 1995 році будівництво та 
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огородження Свято-Вознесенської церкви. Свято-Покровська церква стала святинею 

заснованого у 2001році чоловічого монастиря, на базі якого згодом було побудовано ще й 

Михайлівську церкву. А мешканці лівобережного Хотиня у 2007 році розпочали будівництво 

Свято-Троїцького храму-красеня. Плани та проекти будівель складені були відповідно вимог 

часу, що поєднують сучасні форми та будівельні матеріали, традицію та вимоги церковного 

зодчества. 

Літопис Прислуцького храму цікавий тим, що його появі сприяли злагоджені дії 

частини парафіян, які 17 грудня 1991 року в оселі Н. Булавіної в присутності 60 чоловік зібрали 

перші збори православної громади, обрали першу парафіяльну раду та обговорили статут, що за 

рішенням зборів був направлений в Рівненську єпархію архієпископу Іринею для підтримки в 

державній реєстрації новоутвореної релігійної громади. Треба відмітити, що багато хто з 

односельців не підтримав цього рішення та виступив проти будівництва святині. Проте віряни 

почали збирати кошти на будівництво.[3] В різдвяні свята заробляли на будівництво колядками, 

обходили земляків, йшли колядувати групами в інші населені пункти - Моквин, Хотин, Білку, 

Друхів, Соснове, Березне. До справи долучалися навіть діти, які частини своїх грошей за 

колядування та щедрування віддали до церковної каси. І от у лютому 1992 року було відведено 

земельну ділянку у присутності голови районної ради В. Кроки та головного архітектора 

району С. Клімова. Для зведення будівлі завезли білу цеглу. Щоб отримати 150м
2
 будівельного 

каменю помічник старости Ф. Бондарем уклав угоду з Березнівською шляхобудівельною 

дільницею. 8 квітня 1992 року на день архангела Гавриїла було освячено місце та закладено 

перший камінь, котрий виготовив Ф. Ковальчук з надписами, ким і при кому це здійснювалося. 

Головним архітектором став уродженець села Олександр Бондар. Багато колодязненців 

трудилися на будівництві, діти ж щодня читали там Псалтир. Велику допомогу у придбанні 

матеріалів надавали І. Бондар, Ф. Меленчук, О. Бабак, М. Люшин, І. Щирук, М. Омельчук, В. 

Сазонов та місцевий колгосп під керівництвом його голови Д. Раданчука. Через рік у Вербну 

неділю було відправлено перше богослужіння, хресним ходом перенесена оновлена Іверська 

ікона Божої Матері. 23 квітня 1993 року владикою Іринеєм храм був освячений. Місцевий 

умілець А. Сільковський виготовив Царські, а О. Огородник  написала перші ікони. Цього ж 

року проходив хресний хід селом Почаївської ікони Божої Матері. До кінця 1995 року силами 

парафіян було розписано і огороджено церву]. У 2007 році закінчено будівництво церковного 

будинку. Протягом 2013 року було проведено реставрацію внутрішніх розписів,  осучаснено 

убранство обителі.  

Від початку існування колодязненської парафії і до сьогодні настоятелем храму є 

Віктор Ткач, уродженець села Бистричі. Псаломщиками були жінки: О. Огородник, М. Ткач.  

Історія дослідження підтверджує, що не було часу, щоб хоч один храм не 

функціонував. Але найголовніше те, що всі храми є виявом духовного зростання мешканців, 

прагнення духовного піднесення, відданого служіння Богові. Тому в  давнину  і сьогодні саме 

діяльність релігійної громади, парафіян є найвизначальнішою у функціонуванні та  вирішенні 

низки питань церковного і  громадського життя. 
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПЕРШУ УКРАЇНСЬКУ КОНСТИТУЦІЮ 

 

Конституція є основним Законом держави та однією з найбільш шанованих цінностей 

суспільства.  Першою конституцією у Європі була конституція Пилипа Орлика, укладена у 1710 

р. Повна назва документа - «Договір та Встановлення прав і вольностей Війська Запорозького та 

всього вільного народу Малоросійського між Ясновельможним гетьманом Пилипом Орликом та 

між Генеральною старшиною, полковниками, а також названим Військом Запорозьким, що за 

давнім звичаєм і за військовими правилами схвалені обома сторонами вільним голосуванням і 

скріплені найяснішим гетьманом урочистою присягою».[1] 

Як вже засвідчує назва, дана Конституція мала особливу форму – вона була укладена між 

гетьманом Війська Запорізького, козацькою старшиною та запорожцями; її мали дотримуватися 

всі наступні гетьмани. В ній були сформульовані принципи побудови незалежної держави, вона 

втілювала демократичну ідею. Складне політичне становище та суспільне життя призвели до 

того, що конституція П.Орлика діяла лише на Правобережній Україні та лише впродовж 

чотирьох років (до 1714 р.). Незважаючи на це, Конституція постала як головна ідея української 

держави Гетьманщини і водночас як удосконалення тогочасного розуміння суті держави [2, с. 

198]. 

Головним за значенням є шостий пункт Конституції, де були закладені принципи 

управління та діяльності органів державної влади. Пилип Орлик збудував схему державного 

управління, ґрунтуючись на розмежуванні повноважень між передбаченими в Конституції 

органами державної влади та одночасному об‘єднанні усіх гілок влади у єдиний державний 

механізм [3, с. 147]. 

Конституція передбачає, що найважливіші питання державного та суспільного життя 

повинні вирішуватися на Генеральних Радах. З цією метою були передбачені три Генеральні 

Ради, які щороку мали збиратися у Гетьманській Резиденції. 

За одним із пунктів Конституції виконавча влада належала гетьману. Тільки за його 

згодою повинні обиратися козацькі й прості урядники, а після виборів затверджуватися 

гетьманською владою. Конституція ретельно визначала норми регламентації діяльності влади. 

Органом, який контролював діяльність Гетьмана стала Старшинська рада, до якої входили: 

Генеральна старшина, цивільні полковники та по декілька знатних ветеранів – заслужених 

мужів, обраних за згодою Гетьмана від кожного полку [4, с. 125]. 

Конституції Пилипа Орлика були притаманні демократичні принципи, неодноразово в 

пунктах цього документа підкреслюється обов‘язковість «вільних виборів» та «вільного 

волевиявлення», запроваджується виборність посадових осіб [1, с. 198]. 

Конституція визнавала права й обов‘язки усіх станів України,  захищала інтереси 

рядового козацтва, міщан і посполитих, тобто селянства [5, с. 148]. Також у Конституції було 

визначено і підстави усунення гетьмана від влади: «Якщо ж у діях ясновельможного гетьмана 

буде спостережено щось негідного справедливості, хибного щодо військових прав і вольностей 

чи зловорожого Вітчизні, то генеральні старшини, полковники і генеральні радники владні 

використати свободу голосу, щоб особисто або ж – якщо того вимагатиме крайня і невідкладна 

потреба – публічно на нараді висловити докір його ясновельможності і рішуче стримати від 

зневаги отчистих прав і вольностей, не завдаючи при тому ані найменшої образи високій 

гетьманській честі. На ті докори ясновельможний гетьман не повинен ані ображатися, ані не має 

права за них мстити - навпаки, повинен постаратися виправити переступи»[5, с. 148]. 

Тому можна зазначити, що ці положення спрямовані перш за все на встановлення ладу в 

країні. П.Орлик зі своїми однодумцями перейняли ідеї не лише конституційної науки Заходу, 

створивши парламентарний уряд з усіма атрибутами розвинутої державності, а й запровадили 
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засоби якісного контролю над економікою держави та боротьби з економічними злочинами і 

корупцією. 

Конституція унікальна тим, що у ній відображається історико-правовий процес, який 

відбувався в Україні на поч. XVIII ст., віддзеркалені зміни владних відносин. Саме в ній є 

юридичні витоки багатьох явищ, зокрема сучасного суверенітету українського народу та 

розподілу влад. 

Конституція П.Орлика своїми ідеями, демократичними засадами, змістом і 

державницькою спрямованістю випереджала суспільну думку тогочасної Європи. Вона була 

втіленням реальної моделі вільної, незалежної держави. Її автори прагнули окреслити модель 

такого суспільства, яке вмістило б головні здобутки нації. Висловлені ідеї стали наслідком 

майже тисячолітнього політичного розвитку України, свідченням високого рівня самосвідомості 

нації, рівня її політичної культури та творчого потенціалу.  
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СІМ ЧУДЕС УКРАЇНИ 

 

За підсумками соціальних опитувань та голосувань 21 серпня 2007 року було обрано «сім 

чудес України» –  сім історико-культурних пам‘яток України: Києво-Печерська Лавра, Софія 

Київська, заповідник «Кам‘янець», дендропарк «Софіївка», Херсонес Таврійський, Хотинська 

фортеця та острів Хортиця. 

Києво-Печерська Лавра одна з найбільших святинь України, визначна пам'ятка історії та 

архітектури. Обитель засновано в 1051 році за князя Ярослава Володимировича, ченцем 

Антонієм, як печерний монастир. Один із перших монастирів Русі, що поклав початок руському 

чернецтву. Співзасновником монастиря вважається один із перших учнів Антонія – Феодосій 

[3].  У стінах Києво-Печерської Лаври похований Нестор Літописець, автор відомої «Повісті 

временних літ». Зараз Лавра – найбільший православний монастир України [2]. 

Софія Київська – християнський собор в центрі Києва, пам'ятка української архітектури 

та монументального живопису XI - XVIII століть, одна з небагатьох уцілілих споруд часів 

Київської Русі. Одна з найголовніших християнських святинь Східної Європи, історичний 

центр Київської митрополії. 

У «Повісті минулих літ» заснування Софійського собору значиться під 1037 роком; в 

Новгородському літописі подія позначена 1017 та 1037 роками. Засновником собору літописні 

джерела визначають київського князя Ярослава Мудрого. Інші джерела дають можливість 
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пов'язувати заснування собору з іменем Володимира Великого. Храм присвячено Софії – 

Премудрості Божій – одній з найскладніших абстрактних категорій християнського богослів'я, 

що має багато тлумачень. За багатовікову історію собор пережив навали ворогів, пограбування, 

часткові руйнування, ремонти, перебудови. Під склепінням Святої Софії відбувалися урочисті 

«посадження» на великокняжий престол, церковні собори, прийоми послів, затвердження 

політичних угод. При соборі велося літописання, були створені перші відомі на Русі бібліотека 

та школа [3]. 

Національний історико-архітектурний заповідник «Кам'янець» розташований в Кам'янці-

Подільському Хмельницькій області. Ще 23 березня 1928р. у Харкові Рада Народних Комісарів 

УРСР видала Постанову «Про оголошення замку-фортеці в місті Кам‘янці-Подільському 

державним історико-культурним заповідником». Проголошення фортеці заповідником стало 

важливим, але тільки першим кроком до визнання заповідною всієї території Старого міста [3]. 

Національний дендрологічний парк «Софіївка» – парк, науково-дослідний інститут 

Національної академії наук України. Парк розташований в місті Умань.  

Парк «Софіївка» заснований у 1796 році власником міста Умані, магнатом Станіславом 

Щенсним Потоцьким та названий на честь його дружини Софії Вітт-Потоцької. На будівництво 

парку пішло 6 років. 

У Софії було грецьке коріння, тому невід'ємною частиною основних мотивів парку була 

еллінська міфологія: давньогрецькі топоніми; річка Стікс; Іонічне море; підземна річка Ахерон; 

острів Анти-Цирцеї; статуї грецьких мислителів і богів [1]. Ідея створення парку в 

романтичному стилі з використанням римської і грецької міфологій належала самій Софії. На 

площі майже 180 га, на безлісій місцевості, розділеній річкою Кам‘янкою, з‘явились дивовижні 

пейзажі, екзотичні рослини, античні скульптури і фонтани [1]. 

Херсонес Таврійський – старогрецьке місто-держава в південно-західній частині Криму. 

23 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, Херсонес 

Таврійський був включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО. 

Херсонес Таврійський був заснований 422–421 рр. до н.е. грецькими вихідцями з 

Гераклеї Понтійської як грецька колонія на північному узбережжі Чорного моря і за античної 

доби став важливим торговельним, ремісничим і політичним центром південно-західного 

узбережжя Криму [3]. 

Територія Херсонеса досліджується археологами уже 180 років. За цей час відкрито 

понад третину міста. Серед археологічних знахідок є унікальні – присяга громадян Херсонеса 

ІІІ ст. до н.е., декрети, фрески, мозаїки, шиферні ікони християнських храмів, написи-присвяти, 

численні побутові предмети. Загалом музейні зібрання заповідника нараховують понад 200 

тисяч експонатів [4]. 

Хотинська фортеця - фортеця XIII–XVIII століть у місті Хотині на Дністрі, що у 

Чернівецькій області. Хотинська фортеця веде свій початок від Хотинського форту, що був 

створений у X столітті князем Володимиром Святославичем як одне із порубіжних укріплень 

південного заходу Русі, у зв'язку з приєднанням до неї буковинських земель. Форт, який згодом 

було перебудовано на фортецю, розміщувався на важливих транспортних шляхах, що 

з'єднували Київ із Пониззям  і Придунав'ям. Сьогодні «Хотинська фортеця» є Державним 

історико-архітектурним заповідником [3]. 
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ХОРТИЦЯ ЯК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ПАМ`ЯТКА УКРАЇНИ 

 

Хортиця – найбільший острів на Дніпрі, розташований у районі міста Запоріжжя, нижче 

Дніпровської ГЕС. Унікальний природний та історичний комплекс. Хортиця є одним із чудес 

України. 

Завдяки стратегічному розташуванню Хортиця мала багате історичне минуле [2]. Острів 

відіграв чималу роль у битвах козаків. 1965 року острів став державним історико-культурним 

заповідником, в якому передбачено створити музейний комплекс, присвячений історії 

запорозького козацтва. Археологічні й історичні знахідки здебільшого зберігаються в 

Запорізькому історичному музеї, що в північній кінцівці острова. 

Існує дуже багато версій походження назви острова, втім більшість дослідників [3] 

виводять назву від тюрксько-половецького «орт», «орта», що означає «середній» (посеред 

Дніпра). Серед низки версій, назву виводять від «хорт» – «пес», від давньослов'янського бога 

Хорса. 

Вперше назва острова трапляється у праці імператора Костянтина Багрянки «Про 

управління імперією». В різних списках цієї праці Хортиця носить назву острів Святого 

Григорія та острів Святого Георгія. Щодо Григорія, то вважають, що це був вірменський 

просвітник Св. Григор. 

У руських літописах острів називається Хортичем, Кортицьким, Городецьким, 

Ортинським, Інтрським островом. Вперше назва Хортичий острів згадана у зв'язку з походом 

князя Святослава Ізяславича проти половців 1103 року. 

У Воскресенському літопису під 1223 роком острів названий Варязьким островом. Еріх 

Лясота, Боплан писали про Хортицю та Хіртицю, польський хроніст Марцін Бельський писав 

про Хорчика. Василь Зуєв й князь Мишецький називали острів Хортиц. В атласі Дніпра 1786 

року адмірала Пущина іменується Хитрицький, в Рігельмана – Хордецький острів. 

Дмитро Донцов наводить легенду, де йдеться про те, що «Хортицею той острів 

прозивався по причині, що там колись у давнину стародавня була хвортеця». Проте, ця легенда 

не є переконливою з наукової точки зору [1].  

На острові багато назв пов'язаних з перебуванням запорожців: урочище Сагайдачного, 

Січові ворота, Козача могила, Совутина скеля та інші. 

У 15 сторіччі Хортиця стала центром формування протидії Польщі з боку козаків. 

Козаки будували тут, як і на інших островах, «засіки». Саме на Малій Хортиці (можливо за 10 

км на північ від Хортиці, або на острові Байди) у 1550-х pp. Князь Дмитро Вишневецький-

Байда збудував фортецю, що планувалася польським урядом для контролю над рухом козаків 

через Дніпро і на Хортиці. У січні 1557 року турецько-татарські війська напали на фортецю і 

згодом зруйнували. На острові Байда були виявлені залишки дерев'яних укріплень, оборонні, 

господарські споруди та житлові приміщения 16 сторіччя. 

У 1596–1648 рр. з короткими перервами на Хортиці перебувала залога реєстрових 

козаків; звідти починали повстанські походи Тарас Федорович – Трясило (1630), Іван Сулима 

(1635). Богдан Хмельницький1648 року розгромив на Хортиці польську залогу. 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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У 1660–1670-х pp. Хортиця була військовою базою Івана Сірка. У балках Молодняга і 

Липова відкриті зимовники запорозьких козаків 18 сторіччя, де знайдені цвяхи, кераміка, ножі 

та інше. Багато пам'яток з російсько-турецької війни 1735–1739 років, в якій брали участь 

запорожці. У 1736 році на Хортиці була заснована Запорозька верф, і для її захисту побудовані 

фортеця та ретраншемент. Декілька десятків чайок верфи затонуло біля острова. До 

зруйнування Січі (1775) Хортиця належала до володінь Запорізької Січі. Під час російсько-

турецької війни 1735–1739 рр. на Хортиці збудовано укріплення, залишки яких збереглися [4].  

В 1958 році острів Хортиця отримав титул пам‘ятки природи місцевого значення, у 

серпні 1963 року – пам‘ятки природи республіки. У вересні 1965 року він став ще і державним 

історико-культурним заповідником. У 1974 році острів Хортиця увійшов до складу 

«Дніпровських порогів» – геологічного заказника країни. 

Зараз, у наш час, на острові розташовуються дев‘ять селищ, у яких проживають близько 

двох тисяч осіб. На північному заході острова, у його скелястій частині, тренуються альпіністи. 
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МИРОНІВЩИНА: ФРАГМЕНТИ ІСТОРІЇ 

 

Миронівка - місто районного підпорядкування, розташоване в долині річки Росави. 

Поблизу міста розкопано кургани доби бронзи (друге тис. до н.е.), вісім курганів кочівників 10- 

12 ст., в яких знайдено скелети людей та коней, залізні вудила, стремена та різні прикраси. На 

околиці Миронівки виявлено глиняний посуд, бронзове дзеркало скіфського часу, грецьку 

посудину 6 - 4 ст. до н.е., а також скарб ювелірних речей 11-12 ст., що складається з срібних 

гривень, браслетів, ланцюжків та намиста [1, 198].   

Жителі Миронівки взяли активну участь у визвольній війні 1648 - 1654 рр. Чимало їх 

влилося до загонів І. Богуна, М. Кривоноса. На початку липня 1648 року Б. Хмельницький 

розташував біля Миронівки, на березі річки Росави свій військовий табір. Тут же 24 лютого 

1649 року Хмельницький вів переговори з посланцями польського короля, після поразки під 

Берестечком у 1651 році і в червні 1654 року Миронівка та сусідні села знову стали місцем 

зосередження сил для боротьби проти ворога. Звідси ж Богдан Хмельницький писав 2 червня 

1654 року лист цареві Олексію Михайловичу з приводу допомоги російських військ: «О сем 

паки и паки радуємся»[1, 199]. 

Розвиток капіталістичних відносин все більш змінював Миронівку. Прокладена в 1867 

році Фастівська залізниця через Миронівку сприяла зростанню села як значного центра торгівлі 

хлібом, цукром, крупою.  На 1895 рік у Миронівці разом з, присілком біля залізничної станції 

налічувалось понад 360 дворів, де проживало 3442 чоловіка.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
http://reporter-ua.com/2016/07/20/295758_istoriya-zaporozhskoy-horticy-ot-istokov-k-sovremennosti-foto
http://reporter-ua.com/2016/07/20/295758_istoriya-zaporozhskoy-horticy-ot-istokov-k-sovremennosti-foto
https://uk.wikipedia.org/wiki
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Економічний і культурний розвиток Миронівки пожвавився з 1923 року, коли вона стала 

районним центром. Провадилися роботи щодо розвитку залізничного вузла. В 1923 році було 

здано в експлуатацію залізничну колію Миронівка - Кагарлик, Миронівка - Канів [1, 207]. У 

1934 році семирічну трудову школу селища реорганізовано в середню, відкрито вечірню школу. 

Велику культосвітню роботу провадили клуби, бібліотеки.  

Мирній творчій праці радянських людей перешкодила війна, розв'язана гітлерівськими 

загарбниками. У кінці липня - на початку серпня поблизу Миронівки розгорнулися запеклі бої. 

Частини 26 армії стримували наступ фашистської групи  «Південь». В кінці липня під 

Миронівкою вів успішні бойові дії радянський бронепоїзд ғ 56, що прикривав відхід частин 14 

- корпусу, над яким нависла загроза оточення. Героїчний бронепоїзд вів бої біля Миронівки до 6 

серпня, коли за наказом командування відійшов до Канева, де прикривав переправу наших 

військ через Дніпро. Його  справи стали основою сюжету кінофільму «Фортеця на колесах» 

Київської студії ім. Довженка, за сценарієм В. Кондратенка [3,  344]. 

На фронтах Великої Вітчизняної війни самовіддано боролися проти гітлерівців 1237 

жителів Миронівки. За героїзм, проявлений у боях, урядових нагород удостоєно 475 чоловік. 

Свято шанують жителі Миронівки пам'ять про героїв, полеглих у боях з фашизмом. 

Великих руйнувань завдали фашисти Миронівці. Вони висадили в повітря депо та інші 

станційні споруди, зруйнували цукрозавод. На даний час на території міста Миронівки 

функціонують харчокомбінат, цукровий завод, автопідприємство, хлібзавод, ремонтний завод, 

асфальто-бетонний завод. Є в місті 3 середні школи, 4 дитячі садки, вузлова залізнична станція.  

В 1970 році в місті був збудований великий Палац культури на кошти  колгоспу ім. 

Бузницького. При Палаці культури був організований ансамбль пісні і танцю «Чорнобривець», 

який ось уже більше 45 років хвилює глядачів своїм самобутнім мистецтвом, незмінно викликає 

у них почуття щирого захоплення і радості від зустрічі з чарівним і прекрасним світом пісні,  

музики і танцю. Створений у 1970 році, «Чорнобривець» швидко завоював популярність і вже 

через два роки отримав високе звання народного. Від виступу до виступу зростає виконавська 

майстерність ансамблю, рівень його наближається до професійного. Незабаром «Чорнобривець» 

став одним із кращих колективів України. Полонять вокально-хореографічні композиції у 

виконанні самодіяльних митців, українські народні пісні, танці і музика, що сяють смарагдами у 

концертних програмах ансамблю, творчість якого прославляє красу рідного краю, його людей, 

будні та свята українського народу [2, 534 ]. 
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ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА КАНАДИ 

 

Україна, як держава, на світовій арені має багатовікову історію боротьби за свою 

незалежність. З початку заснування Київської Русі та до проголошення незалежності України, 

український народ пройшов через безліч спроб свого становлення та пошуків союзників. Значні 

надії української сторони з перших кроків незалежності покладалися на українсько-канадське 

партнерство. 

Дипломатичні відносини України та Канади мають давню історію і охоплюють великий 

спектр сфер. Особливістю співробітництва між Канадою та Україною є наявність 1,2 

мільйонної української діаспори в Канаді. Канада на сьогодні є для нашої держави основним 

партнером та підтримкою на міжнародній арені, про що свідчить її активна позиція. Після 

незаконної анексії Криму Росією і початку конфлікту на Донбасі, Канада послідовно підтримує 

Україну як у рамках міжнародних організацій, так і на двосторонньому рівні. Крім того, Канада 

запровадила економічні та політичні санкції проти низки російських осіб та компаній, а також 

представників «ДНР» та «ЛНР» і лідерів сепаратистів. 

Історія становлення українсько-канадських дипломатичних відносин почалась з 

визнання Канади незалежності України 2 грудня 1991 р. Вже 25 грудня 1991 р. прем'єр-міністр 

Канади Б.Малруні у зверненні до Президента України Л.Кравчука повідомив його про бажання 

Канади встановити дипломатичні відносини з Україною. 27 січня 1992 р. під час візиту міністра 

закордонних справ Канади до Києва було підписано спільну декларацію про встановлення 

дипломатичних відносин між Україною і Канадою. У декларації говорилось, що мільйонна 

діаспора канадців українського походження завжди мріяла про незалежну Україну і глибоко 

зацікавлена у розвитку канадсько-українських відносин. 

На сьогодні ведеться активна співпраця між Канадою та Україною в рамках 

міжнародних організацій, зокрема Організації об‘єднаних націй (ООН) та Організації безпеки 

та співробітництва у Європі (ОБСЄ).  Стосовно питань оборони, Канада підтримує особливе 

партнерство між Україною і НАТО, організовуючи мовні курси, навчальні програми з питань 

лідерства та миротворчих операцій для українського військового та цивільного персоналу.  

Окрім співпраці в рамках міжнародних організацій, слід зазначити про позитивні 

комерційні відносини між Україною та Канадою. Однією з знакових подій в цій сфері є 

підписання документа про завершення переговорного процесу щодо створення зони вільної 

торгівлі між Україною і Канадою. Положення проекту Угоди про вільну торгівлю між 

Україною і Канадою забезпечують поглиблення торгівельного та економічного 

співробітництва. Угода дозволить українському бізнесу отримати більші переваги, 

скориставшись можливостями від безмитного доступу до нового ринку, а також зайнятись 

імпортом сировини та передових технологій, що сприятиме економічному зростанню. 

Щодо особливостей співробітництва цих держав в культурно-гуманітарній сфері, то слід 

зазначити, що вони обумовленні надзвичайно розвиненою системою громадських та 

культурних організацій, наукових та дослідницьких установ, музеїв, художніх колективів, 

мистецьких об‘єднань, які утворюють прямі міжособистісні контакти між громадянами наших 
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держав, а також безпосереднє співробітництво між такими організаціями в Канаді та подібними 

установами в Україні. Найвідомішими з них є Канадський інститут українських студій, 

Українсько-Канадський Архів-Музей Альберти, Інститут Св. Петра Могили, Музей Тараса 

Шевченка, Музей українського народного мистецтва, Музей пам‘яті Голодомору та інші. 

Загалом, кількість об‘єктів, що пов‘язані з історією українського народу в Канаді, за 

приблизними розрахунками може сягати до 1000 одиниць. Серед них є 6 українських церков, 

що внесені до переліку канадських пам‘яток національного, провінційного чи муніципального 

значення. 

Таким чином, враховуючи все вищеперераховане бачимо, що на даний час, Канада є для 

України основним партнером та підтримкою на міжнародній арені. Двохстороння 

зацікавленість у розвитку політичного та наукового співробітництва сприятиме в подальшому 

конструктивним відносинам особливого партнерства між Україною і Канадою. А завдяки 

завершенню процесу створення зони вільної торгівлі між Україною та Канадою, можна 

говорити, що традиційний торгівельно-економічний і гуманітарний партнер в перспективі може 

стати вікном в країни Північної і Латинської Америки.  
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СУСПІЛЬСТВА 
 

Історія не один раз свідчила, що політична свідомість здатна занадто підсилювати або 

послаблювати поступовий розвиток, процес функціонування економічних, соціальних, 

політичних і духовних відносин. Саме активний характер свідомості забезпечував сильний 

вплив політичних та ідеологічних рішень, не завжди конструктивних. Досить часто громадянин 

протистояв проголошеним офіційним цінностям, своєю поведінкою відхиляв те, що йому 

нав‘язувалося. Переважно цей процес мав прихований характер, але саме завдяки прихованості 

процесів, що відбувалися у свідомості людей, їхня рушійна сила ставала ще більш глибокою за 

своїм розмахом і впливом. 

Вперше поняття політична свідомість визначили у 1959 році Келле В.Ж. і Ковальзон 

М.Я., воно пояснює витоки, характер та особливості певної політичної системи, поведінку 

суспільних груп, динаміку та спрямованість політичних процесів.  

На наш погляд, особливо в сучасних умовах, політика, що прагне досягнення своїх цілей, 

не може обійтися без такого значного внутрішнього регулятора людської поведінки, як мораль, 

і тому змушена апелювати до морального почуття мільйонів людей, використовуючи його в тій 

чи іншій мірі. Взаємозв'язок моралі і політики як організаційно-контрольних та регулятивних 

систем суспільства на практиці визначає не лише специфіку функціонування політичних 

інститутів у конкретному соціумі, але й основні параметри політичного режиму як унікальної 

моделі реалізації влади, взаємовідносин держави та громадян, комунікативних процесів на рівні 

окремих індивідів і соціальних груп.  

Питання про взаємозумовленість політики і моралі традиційно користується увагою 

визнаних вчених у світовій філософії та соціології політики, прикладної політичної етики.  Вона 

була сформульована ще у філософсько-політичних трактатах давньогрецьких мислителів, які 

вже тоді виявили її складність і неоднозначність. Мораль і політику відносять до найбільш 

давніх соціальних регуляторів суспільного життя. Зближує їх те, що і та і інша відносяться до 

сфери соціального вибору, тому достатньо рухомі та мінливі. Їх зміст зумовлений впливом 
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багатьох факторів, починаючи від історичних і соціокультурних і закінчуючи суб'єктивними 

уявленнями і випадками. 

Важливо зауважити, на наш погляд, що в науці існує дві точки зору, щодо сутності 

політичної свідомості. Прихильники психологічного підходу розглядають політичну свідомість 

як форму раціонального мислення людини, всю сукупність її уявлень, які вона використовує 

при виконанні своїх ролей і функцій у владі. 

Другий, аксіологічний підхід розглядає політичну свідомість як певний рівень 

соціального мислення, той рівень уявлень, на який може розраховувати людина для оптимізації 

своєї політичної діяльності. Політична свідомість складається з різноманітних уявлень людей 

про політику і політичні відносини, вона відображає інтереси і потреби суб'єктів політики, 

різних соціальних груп та індивідів. У політичній свідомості представлені породжені 

історичними і соціальними умовами стереотипи, міфи, традиції і звичаї, а також наукові і 

повсякденні уявлення про політичну дійсність. 

Отже, зміст політичної свідомості становлять як наукові, так і повсякденні уявлення 

людей про політичну сферу суспільства, на думку Вегеша М.М. [2, С.12]. Мораль, як система 

соціальної регуляції, у своїй еволюції пройшла довгий шлях від перших заборон у первісному 

суспільстві через звичаї, ритуали та обряди традиційного суспільства до складних етико-

філософських систем нового та новітнього часу. На кожному етапі цієї еволюції саме специфіка 

моральних постулатів визначала тип людської свідомості і тип людини, що був властивим для 

певного періоду з точки зору Петракова М.О. Поширеним у суспільстві визначенням щодо 

моралі – означає систему поглядів і уявлень, норм і оцінок, що регулюють поведінку людей; 

одна з форм суспільної свідомості. Також з точки зору Мазуренко С.А. поняття моралі описує, 

як особливу сферу людського духу – свободи волі та прагнення до блага, – яка протистоїть 

природній залежності людини і складає її внутрішню автономію. Розгортання цього визначення 

виявляє моменти, що мають ключове значення для дослідження її зв'язку з політикою: мораль є 

внутрішнім переконанням суб'єкта, яке він формує сам і якого він дотримується незалежно від 

мінливих обставин життя; суб'єкт співвідносить особливе із загальним; мораль є жаданням 

єдності універсального правила для всіх і власної максими, що виявляється у конкретному 

вчинку людини; ця єдність є вимогою, що виступає для суб'єкта як обов'язок; мораль як 

переконання, воління, усвідомлення та здійснення обов'язку є сферою виключно особистої 

відповідальності; мораль як автономія може бути критикою всіх суспільних установ, які 

визначають волю. 

Існують декілька класифікацій підходів, що характеризують взаємини моралі й політики, 

однак класичною вважається така: 

- моралізаторський підхід – означає, що політика повинна мати не тільки високоморальні цілі 

(загальне благо, справедливість), а й за будь-яких обставин не порушувати моральні 

принципи (правдивість, доброзичливість до людей, чесність) використовуючи при цьому 

лише морально допустимі засоби. Проте на практиці спроби повністю підпорядкувати 

політичну діяльність моральним вимогам зазнають поразки, компрометуючи тим самим і 

мораль, і політику; 

- ціннісно-нейтральний підхід – ігнорування політикою моральних цінностей. Мораль 

розглядається як справа громадянського суспільства, а політика – як галузь протиборства 

різних групових інтересів, вільна від моральності. Згідно з цим підходом, у реальному 

політичному житті правитель використовує заради досягнення своїх цілей будь-які засоби, в 

тому числі й аморальні – підступність, насильство, вбивство, обман тощо. «Мета 

виправдовує засоби», – це висловлювання Мак‘явеллі стало кредом політичного аморалізму 

(макіавеллізм). Не погоджуючись з тим, що політика має бути аморальною, стверджував, що 

вона є такою насправді. 

- компромісний підхід – переважає серед багатьох вчених і моральних політиків. Він 

виходить з визнання необхідності врахування моральних норм в політиці, враховуючи 

специфіку останньої. Водночас моральний бік політики має бути підкріплений правовим і 

суспільним контролем. 
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Отже, мораль може мати місце в політиці за таких умов: по-перше, діяльність політиків 

дійсно має за мету інтереси суспільства; по-друге, владою дотримується баланс між тим, що 

вона бажає робити і робить заради суспільних інтересів, та правами людини; по-третє, не 

застосовуються аморальні, неадекватні засоби: маніпулювання, насильство тощо. На користь 

єдності моралі та політики випливають такі аргументи: по-перше, політика, що не апелює до 

моралі, не може досягти своїх цілей (політики, що ігнорують моральні цінності громадян 

зазвичай виявляються політично безпорадними); по-друге, мораль і політика 

опосередковуються ідеями загального блага та справедливості. 

Таким чином, політика, що прагне досягнення своїх цілей, не може обійтися без такого 

значного внутрішнього регулятора людської поведінки, як мораль, і тому змушена апелювати 

до морального почуття мільйонів людей, використовуючи його в тій чи іншій мірі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ПОЛЬЩІ ТА 

УКРАЇНИ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ) 

 

Незалежна держава неможлива без створення високоефективної національної економіки. 

Здобуття незалежності стало першим кроком для країн до ведення самостійної політики та 

економіки. У Західній Європі Польща невелика держава. Вона не розкриває інформацію щодо 

своєї економіки та не часто з'являється на міжнародній арені, не всі зараз можуть уявити, якою 

ж насправді є ця маленька держава. Україна ж потерпала як і злети так і падіння під час 

самостійності.  

Коли українці тільки у 90-х роках підняли питання про незалежність, вони порівнювали 

свою економіку з провідними європейськими державами, як Франція, Німеччина і Британія.  

Прагнути стати «другою Францією» та підняти рівень життя до європейського, була основна 

ідея руху за вихід з СРСР. 

Хоча і українці здійснили свою мрію про незалежність, але не повністю, так як 

залишались в деякій залежності від Росії і Заходу. Незабаром Україна наздогнала вже тоді і 

Португалію, а згодом потім Румунію, а в 1999-му спустилася до рівня Албанії – звідки знову 

почала важкий підйом вверх, раз у раз падаючи і зсковзуючи вниз. Про Францію українці 

більше не згадують, а їх мрією стало досягнення рівня найближчих західних сусідів. Програма 

максимум для економіки України – наздогнати у розвитку Польщу. Однак раніше Польща сама 

наздогнала і перегнала Україну. З тих пір розвиток двох країн пішло різними шляхами. 

Українська економіка протягом багатьох років виконувала функції сировинного придатку; 

продукція, що вироблялася для кінцевого споживання, не перевищувала 1/3 від загального 

виробництва в республіці. Союзним урядом, особливо у 70-80-ті роки, постійно обмежувалися 

капітальні вкладення, необхідні для ефективного функціонування економіки республіки, 

відбувалося постійне «старіння» основних фондів, знижувався коефіцієнт їх придатності, що 

стало однією з основних проблем української економіки, особливо помітних в умовах розбудови 

незалежної держави. 

Негативні тенденції української економіки в момент переходу до незалежності 

посилювалися вичерпаністю природних ресурсів, які тривалий час забезпечували потреби 

всього Радянського Союзу, практичною відсутністю власних запасів енергоносіїв (нафти та 

газу), що робить її економіку залежною від постачань цих важливих ресурсів. В умовах 

Радянського Союзу це відчувалося не дуже помітно, адже величезні ресурси Сибіру та інших 
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регіонів СРСР були цілком доступними і для українських споживачів. Але в незалежній 

державі, коли за енергоносії почали розплачуватися за світовими цінами, цей фактор дуже 

болюче вдарив по її економіці. 

1990 і 1991 роки були виключно доленосним як для України, так і для Польщі – це був 

рубіж, на якому вони знову помінялися місцями. Польща на той час вже вийшла з-під «опіки» 

Москви, повернулася до капіталістичної моделі економіки, залишивши позаду важкі кризи 80-х, 

і вона починала свій важкий підйом.  

В Україні ж починалися перші проблеми: останні два роки «перебудови» ознаменувалися 

порожніми магазинами і політичної смутою незадоволеного народу, і хоча промисловість ще 

тримала темпи, не за горами була криза «розриву зв'язків» і «вільних цін». Все це стало 

очевидним в 1992-му, коли польська економіка зробила свій перший ривок – і це багато в чому 

був ривок на Схід, коли протягом декількох років Польща з успіхом збувала на східному ринку 

пострадянських держав свою продукцію, а також перепродувала європейську. А ось ситуація в 

Україні була абсолютно зворотна: підприємства втратили своїх звичних замовників і 

постачальників, цеху простоювали, гіперінфляція знецінювала і без того невеликі зарплати. 

Тільки що отримала незалежність республіка зробив свої перші кроки – і звалилася в прірву. 

У XXI столітті економіка Польщі проявила досить цікаві властивості, які багато в чому 

нагадували польську політику менталітет польського народу – очевидно, взаємопов'язані. 

Справа в тому, що усередині вбудовуючись в сучасний європейський ринок, що є частиною 

глобального, Польща все ж проявила свій традиційний консерватизм і в економіці.  

Польща багато в чому спирається на свій внутрішній ринок, чиїми китами є середній і 

малий бізнес (включаючи фермерів), що виробляють половину її ВВП. В Україні весь великий 

бізнес перебуває в депресії: олігархи не прагнуть вкладатися мільярди навіть в розвиток своїх 

сировинних підприємств, і вже поготів не бажають займатися високотехнологічним 

виробництвом, що вимагає великих вкладень. Малий бізнес в Україні нагадує відчайдушні 

спроби виживання і не отримує ніякої підтримки від держави. Така економіка може випускати 

більше продукції, більше металу, зерна і рослинної олії, але не здатна почати масовий випуск 

конкурентоспроможних високотехнологічних товарів за світовими стандартами. 

Польща є єдиною країною ЄС та Центральної та Східної Європи (окрім Косово та 

Албанії), економіка якої уникла спаду в 2009 році. В результаті за період з 1992 року по сьогодні 

Польща не знала жодного року від‘ємної динаміки ВВП. Сталість зростання – головна 

відмінність польської економіки від української. 

 

УДК: 327 

ВОЛОЩЕНКО Катерина, бакалавр 1 року навчання,  

гуманітарно-педагогічного факультету,  

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник – КРАВЧЕНКО Н.Б.,  

канд. іст. наук, доцент 

 

ПОЛІТИЧНА ГЛОБАЛІСТИКА ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 

Глобалістіка – міждисциплінарна форма знання в області міжнародних відносин і 

світової політики, яка прагне здолати кризу гуманітарних наук, розділених часто непереборною 

спеціалізацією і трансформацією предметів дослідження під впливом процесів, що 

відбуваються в сучасному світі. 

Існує певна загроза - комплекс глобальних проблем, які зачіпають життєві інтереси 

всього людства і вирішувати які можна лише зусиллями всіх країн світу. Проігнорувавши ці 

проблеми ми можемо поставить під загрозу існування людського роду.  

Глобальні проблеми – це найбільш суттєві, злободенні проблеми, які торкаються 

життєвих інтересів всіх народів і для свого розв'язання вимагають колективних зусиль світового 
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співтовариства. 

Глобальні проблеми людства поділяються: соціально-політичні; соціально-економічні; 

соціально-екологічні; проблеми людини. 

Соціально-політичні проблеми охоплюють цілий комплекс завдань щодо забезпечення 

миру і міжнародної безпеки: відвернення ядерної війни та запобігання локальним війнам; 

припинення гонки озброєнь, проведення роззброєння та конверсії; викорінення насилля у 

відносинах між людьми, забезпечення застосування мирних засобів розв'язання 

міжнаціональних, міждержавних, регіональних та інших конфліктів; побудова 

ненасильницького світу на основі утвердження довіри між народами, добросусідства, 

партнерства, співробітництва та зміцнення системи загальної безпеки. 

Глобальні соціально-економічні проблеми охоплюють: економічну відсталість значної 

кількості країн; демографічні проблеми; продовольчі проблеми; проблема ресурсів.  

Не менш важливою є екологічні проблема, зумовлені істотним погіршенням природного 

середовища. Екологічна криза пов'язана з небаченим прискоренням економічного і технічного 

розвитку, наслідком чого є посилення експлуатації природних ресурсів, руйнування 

гармонійних природних зв'язків, отруєння природного середовища.  

Факти: 

- за даними ООН, в атмосферу щорічно викидається 25 млрд. т. двоокису вуглецю, 150 

млрд. т двоокису сірки, 50 млрд. т окису азоту, 700 тис. фреонів, 100 тис. т токсичних 

хімікатів, 500 т свинцю, 10 тис. т ртуті; 

- один сучасний пасажирський реактивний літак протягом 8 годин польоту поглинає 50-70 

т кисню; 

- озонова дірка в Антарктиді досягла розмірів 10 млн. кв. км і рухається в бік Південної 

півкулі; 

- понад 96% запасів води на Землі – це солоні води Світового океану. Нині 1,3 млрд. 

жителів фактично не мають доступу до питної води, а 1,7 млрд. жителів вживають 

забруднену воду. 

Серед проблем глобального масштабу – боротьба зі СНІДом, міжнародний тероризм, 

наркоманія. Ці проблеми дали підстави членам Римського клубу дійти висновку про "кризу 

цивілізації", вихід з якої вимагає єдності всіх країн. 

Отже, світ перебуває в перехідному, досить суперечливому періоді, коли тенденція до 

утвердження нового порядку, безпеки і мирного розвитку країн наштовхується на протидію 

тенденції до застосування силових засобів у політиці й відносинах з іншими державами. Треба 

сподіватися, що прагнення людства до самозбереження сприятиме остаточній перемозі першої 

тенденції, гармонізує політичне мислення світового співтовариства з новими реаліями. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ЗАСАД І 

НАПРЯМКІВ 

 

Децентралізація влади – це система управління, за якої частина функцій центральної 

влади переходить до місцевих органів самоуправління; скасування або послаблення 

централізації. 

Взагалі  вперше слово ―децентралізація‖ ввійшло у використання в 20-х роках ХІХ ст. 

Алексіс де Токвіль написав, що Французька революція почалась із ―поштовху до децентралізації 
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… але стала, в кінці-кінців – розширеною централізацією‖. В 1863 році французький чиновник 

у відставці Моріс Блок написав статтю під назвою ―Децентралізація‖ для одного французького 

журналу, в якій розглянув динаміку влади і бюрократичної централізації і останні (на той 

момент) французькі зусилля, напрямлені на децентралізацію державних функцій. 

В перше в Україні згадують децентралізацію в Конституції Української Народної 

Республіки (Статуті про державний устрій, права і вільності УНР), основному законі УНР, що 

була прийнята Центральною радою 29 квітня 1918 року. В розділі 1 ―Загальні постанови‖ в 

статті 5 : ―Не порушуючи єдиної своєї власти,  УНР надає своїм землям, волостям і  громадам  

права  широкого  самоврядування,  додержуючи принципу децентралізації.‖  

Станом на 2017 рік в Україні існує проект закону ―Про внесення змін до Конституції 

України (щодо децентралізації влади)‖. Зареєстрований цей проект був 1 липня 2015 року. 

Рубрика законопроекту: державне будівництво. Із законодавчою ініціативою виступив 

Президент України – Порошенко Петро Олексійович. 

Слідкувати за правовим порядком будуть префекти. За поданням Кабінету Міністрів 

України призначатиме та звільнятиме префектів Президент. Префект матиме право зупиняти 

дію актів місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду, якщо вони не 

відповідатимуть Конституції чи законам України. Разом із тим префекти позбавлені права, яке 

мають голови місцевих державних адміністрацій, а саме: втручатися у діяльність органів 

місцевого самоврядування, розподіляти бюджетні кошти. 

Держава забезпечує прийняття всіх необхідних законів, передає ресурси та повноваження 

на місця. У результаті реформи держава створює необхідні умови для розвитку громад, а вони 

вже самі обирають пріоритети – чи потрібен громаді і місцевій молоді новий коледж чи 

училище, чи дати дозвіл інвестору з переробки відходів, чи запустити новий маршрут 

транспорту, чи побудувати додатковий медичний заклад. 

Перший крок – бюджетна децентралізація – виявився успішним. У 2015 році приріст 

надходжень до загального фонду місцевих бюджетів, порівняно з аналогічним торішнім 

періодом, становив 36,8%, перевищивши  показники минулого року на 10 мільярдів гривень ( за 

даними Міністерства фінансів України). 

Необхідні умови для ефективного самоврядування: 

- вибори тільки демократичні, усвідомлені, вільні 

- для самоврядування головним є розуміння завдань і пошук законних можливостей їх 

виконання 

- незалежний суд, тобто можливість відстоювати права громади 

- незалежний бюджет, коли місцева влада розуміє і прагне до довгострокового планування, а 

громада розставляє пріоритети 

на даний момент на території україни утворено 366 територіальних громад. 

проблеми в реалізації реформи: 

- відсутність результатів за два роки роботи нової влади 

- низький рівень довіри до влади 

- брак професіоналів у самоврядуванні та державному управлінні 

- непрозорість. творці реформи погано контактують з базовими рівнем місцевого 

самоврядування – громадами 

- механічне запозичення закордонного досвіду. тобто владою не враховуються особливості 

саме україни 

Реформа дасть поштовх до повноцінного розвитку громад – а ми всі є членами 

територіальних громад. Отже, реформа торкнеться кожного і кожної в Україні. Децентралізація 

призведе не лише до змін системи влади в країні. Зміни стосуються всіх аспектів нашого 

повсякденного життя. Будь-які дозволи, реєстрації і посвідчення – для ведення бізнесу, 

наприклад, можна буде отримувати на місцях. Можна буде залучати інвестиції, не чекаючи 

дозволу з Києва. Вирішувати, чи ремонтувати школу, утеплювати дитячий садочок, де лагодити 

дорогу, чи треба купити на кілька сіл пожежну машину – можна буде самостійно, оскільки 
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територіальна громада сама розпоряджається своїм бюджетом. Більш ефективне управління, 

наявність планів розвитку, прозорість рішень зроблять громади привабливими для інвесторів, 

що забезпечить економічний розвиток та нові робочі місця. У громадян, особливо у молоді, 

нарешті з‘явиться можливість для реалізації власного потенціалу в тому місці, де вони 

народились та виросли, і як наслідок зменшиться еміграція українців за кордон.  

Реформа дасть нам можливість покращити життя у своїй громаді і в країні в цілому. Тому 

можна сказати, що саме ця реформа є «реформою нашого самоврядування». Зможемо самі 

господарювати на власній землі без перешкод від столичних хабарників чи бюрократів. Та й 

жити нарешті демократично, й бути не радянськими, а українськими європейськими 

громадянами. 
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ТЕМА ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 1943 РОКУ У НИНІШНІХ  

ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ ТА  ПОЛЬЩІ 

 

Тема Волинської трагедії 1943 року (у польських істориків Волинська різня)  

неодноразово піднімається польським сеймом, що створює напругу у відносинах України та 

Польщі. Так у 2013 році польським сеймом було прийнято постанову про визнання вбивства 

поляків загонами УПА у 1943 році "етнічною чисткою з ознаками геноциду". Також Сенат 

закликав Сейм встановити 11 липня Національним днем пам'яті жертв геноциду, здійсненого 

українськими націоналістами проти громадян Другої Республіки Польща. Україна відстоює 

позицію про взаємні злочини. А зважаючи на складну ситуацію на сході нашої країни, Росія 

неодмінно буде використовувати цю ситуацію проти України[2]. 

Ця тема знову була піднята після 70-річчя трагедії і мала більше політичного значення, 

адже консерватори вважали «обов‘язком честі» добитися справедливості, а ліберали не могли 

мовчати та ігнорувати ситуацію, бо це означало б зраду польським інтересам. Обидві сторони 

хочуть, аби свідки тих подій та люди, що втратили членів родин та близьких, почули слова 

засудження цього злочину, тобто волинського УПА. Тому хотілося б розібратися трішки в цій 

ситуації. Ще до недавна ситуація на Волині не піднімалася на розгляд істориків, тому вона ще 

мало досліджена з точки зору українців. 

11 липня 1943 р. один із кривавих епізодів українсько-польського протистояння часів 

Другої світової війни на Волині. Навесні 1943 року Крайовий провід Організації українських 

націоналістів на Волині прийняв рішення про вигнання місцевих поляків. На той час українці 

складали близько 80 % населення Волині, поляки – 15 %. Обґрунтовувалося таке рішення 

необхідністю перешкодити планам польських провідних політичних сил повернути повоєнній 

Польщі західноукраїнські землі, а також покарати частину місцевих поляків за співпрацю з 

гітлерівцями, за допомогу радянським партизанам (останні нерідко робили місцеве польське 

поселення своїми продовольчими базами), та за вбивства польськими партизанами українських 

громадських діячів на Холмщині. 11 липня загони УПА атакували понад 100 польських 

поселення (хутори і присілки із своїми назвами теж входили в цю кількість)  і за результатами 

польських істориків загинуло 35 тис. чоловік[1]. 

Польська сторона не приймає  за увагу, що УПА таким чином боролися із німцями та 

НКВД. Забувають, що за співпрацю із УПА до Сибіру поїхало 400 тис. українців і 150 тис. було 

вбито. 

Потрібно не забувати, що ці події відбувалися на етнічних українських територіях, тому 
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вони не претендували на чужі землі і не слід розцінювати Волинську трагедію як замах на 

польську державність. Воїни УПА готувалися «здобути Українську державу, або згинути у 

боротьбі за неї». Але поляки ніяк не могли змиритися із втратою Волині, можливо і зараз не 

можуть примиритися із цим. 

Сучасні українці не можуть зрозуміти хід думок тодішніх людей і не можуть відповідати 

за тих, хто вчиняв вбивства своїх сусідів. Але ми можемо допомагати вшанувати пам‘ять 

загиблих, але так щоб не втратити національної гідності. 

Що б вирішити цей конфлікт мають продовжуватися дослідження польських і 

українських істориків, багато матеріалів ще не вивчені. Також потрібно не допускати втручання 

політиків, адже розуміння проблеми буде зменшене політичним впливом. Кожна державам 

повинна заявити, що такі події більше ніколи не повторяться. Україна повинна визнати факт 

вбивства безвинних поляків і засудити цей злочин. І польська сторона в свою чергу повинна 

визнати  власні «акції відплати» українському народові. 
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ВІДНОСИНИ УКРАЇНА-ПОЛЬЩА: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА 

 

Відносини України з Польщею сягають ще сивої давнини. Беручи до уваги історичні 

аспекти, можна з упевненістю стверджувати про глибокий і досить тривалий характер їх 

співпраці. 

Українсько-польські відносини в посткомуністичний період характеризувалися різним 

ступенем активності. Так, на початковому етапі (1989 р. - середина 1992 р.) відносини між 

двома державами істотно активізувались. Першими кроками польських політиків у напрямі 

налагодження тісніших взаємин з українськими політичними колами стала участь групи їх 

парламентарів у роботі першого з'їзду НРУ восени 1989 p., де вони рішуче підтримали 

волелюбні прагнення націонал-демократичних сил України, та зустріч парламентарів обох країн 

у Яблоні під Варшавою. Це зближення було закріплено підписанням Декларації про засади та 

основні напрями розвитку українсько-польських відносин 13 жовтня 1990 р.  

Отже, Польща першою з країн визнала незалежність України, цим самим відмежувавши 

себе від Росії новоутвореною державою, що відразу викликало незадоволення Заходу. Варшава, 

потребуючи його підтримки в реалізації свого прагнення щодо вступу в НАТО й інтеграції до 

Європи, почала згортати роботу в налагодженні відносин з Києвом. Значною перепоною у 

розвитку українсько-польських відносин було незадоволення Москви, що, зважаючи на 

перебування російських військ на території Польщі, було вагомим аргументом[1]. 

Після здобуття незалежності, а ні в Польщі, а ні в Україні політичні еліти не прагнуть 

поглиблювати негативні настрої в суспільстві, а на перше місце ставлять добросусідські 

відносини. До сьогодні українсько-польські відносини розвиваються досить динамічно у всіх 

сферах міждержавного життя. Україні належить ще багато зробити у вирішенні проблем 

економічного характеру. Але подолання за десятиріччя взаємної неприязні та національних 

упереджень на державному рівні вже є прикладом для інших народів[2]. 



92 

 

Становлення українсько-польських відносин відбувалося у час міжнародної ізоляції 

України, коли молода держава активно шукала стратегічних партнерів. Польща 

продемонструвала виважену та далекоглядну позицію щодо України. Вона стала першою 

державою, яка визнала незалежну Україну. Це сталося на другий день після референдуму - 2 

грудня 1991 року. Незалежність України змінила геополітичне становище Польщі, оскільки 

вперше за кілька століть на східному її кордоні з'явилася потенційно дружня держава [3]. 

В Україні налічується 450 спільних польсько-українських підприємств із активами 

близько 26 млн. дол., більшість з них - невеликі торговельні фірми. Однак участь польського 

капіталу у великих проектах поки що незначна. Польський уряд видав ліцензії 93 компаніям із 

польсько-українським капіталом. Крім того, в Польщі діє 22 підприємства з капіталом 

українських інвесторів [4, ст 55]. 

Великим шансом для наших обох країн є розширення Європейського Союзу на схід, у 

тому числі вступ до нього Польщі. У недалекому майбутньому східний кордон Польщі стане 

східним кордоном розширеного Європейського Союзу, а на кордоні з Україною будуть 

запроваджені процедури, обумовлені Шенгенським договором, що є частиною acqui 

communautaire об‘єднаної Європи. Це сприятиме пожвавленню руху між Польщею й Україною і 

одночасно – посиленню боротьби з нелегальною міграцією, організованою злочинністю та 

наркоторгівлею. 

Завдяки військовому співробітництву з Польщею Україна полегшує собі просування до 

НАТО та Європи, піднімає престиж. Внаслідок існування укрполбату сформовано досвід 

співпраці ЗСУ і ЗСРП, доведено на практиці його перспективи з іміджем миротворця. Військові 

навчання українських і польських військовиків, співпраця різних видів збройних сил 

створюють, що дуже важливо, атмосферу довіри між народами. 

Яскравим свідченням тісної співпраці українських і польських військовиків стало їхнє 

спільне перебування в Іраку, де вони здійснювали охорону органів влади, об'єктів 

життєзабезпечення, транспортних комунікацій, інші обов'язки на території, шо входить до 

польського сектора відповідальності. 

Всі зазначені факти українсько-польської співпраці в різних сферах підтверджують 

вагомість та актуальність українсько-польських відносин. Доцільно лише раціонально 

використовувати всі потенційні ресурси, які дають ці відносини, продовжувати активно їх 

розвивати. 
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ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З США 

 

На сьогодні у світі існує багато держав. Кожна держава по своєму особлива та могутня, у 

кожної є свої закони, правила та манера ведення політичних відносин. Деякі держави ворогують 

між собою, а деякі ведуть активну різнобічну співпрацю. Приклад гарних дипломатичних 
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відносин можна навести на політиці таких держав, як Україна та Сполучені Штати Америки. 

Співробітництво парламентів України та Сполучених Штатів започатковане ще в 

радянські часи, коли до програм перебування більшості конгресових делегацій, які відвідували 

СРСР, втому числі Київ. Дехто з конгресменів та сенаторів, котрі познайомилися з Україною у 

80-х роках, ще й досі є членами Конгресу і з теплотою згадують перші враження щодо 

перебування нашої держави. 

Початком українсько-американських відносин можна вважати промову Президента США 

Джорджа Буша, виголошену 1 серпня 1991 у Києві, в якій він однозначно висловився за 

збереження СРСР і підтримку М.Горбачова. В історію ця промова увійшла під назвою «Chicken 

Kiev» («котлета по-київськи»), оскільки в англійській мові слово «chicken» має переносне 

значення «боягуз». Безпрецедентним для США було те, що відправляючись з Москви до Києва, 

Джордж Буш показав текст цієї промови радянському керівникові. Для США це був період 

болісної переоцінки зовнішньополітичних пріоритетів. 

Головною ж метою зовнішньої політики України на американському напрямі в цей 

період, вкрай необхідно було здобути від США реальне визнання України як рівноправного 

партнера. 5-11 травня 1992 р. відбувся перший офіційний робочий візит Президента України 

Л.Кравчука до США. В ході візиту було підписано низку документів, зокрема політичну 

декларацію та меморандум про взаєморозуміння між урядами України та США. В політичній 

декларації вперше було зафіксовано формулу «демократичного партнерства» двох держав. 

Практика ж тодішніх українсько-американських відносин залишалася на тому ж рівні. 

Головним конфронтаційним питанням цього періоду була проблема набуття Україною 

без'ядерного статусу. У засобах масової інформації США з'явилася серія тенденційних 

антиукраїнських публікацій. Майже до середини 1993 р. Вашингтон займав жорстку, майже 

ультимативну позицію щодо України. США наполягали на якомога швидшій ратифікації 

Договору про обмеження стратегічних та наступальних озброєнь та приєднання України до 

Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

Після цього етапу настає час активного співробітництва двох держав та покращення їх 

дипломатичних відносин. 

На сучасному ж етапі розбудови українсько-американських відносин, який розпочався з 

приходом до влади у США Адміністрації Президента Дж.Буша молодшого, відбувається як 

інтенсифікація двосторонніх контактів, так й переведення їх у більш прагматичну площину. 

Основними сферами співробітництва, які є предметом зацікавленого ставлення США до 

розбудови відносин з Україною, є: 

- ядерне нерозповсюдження та експортний контроль, які є одним з найважливіших 

пріоритетів зовнішньої політики США. З огляду на розвиток ядерної енергетики України, 

наявність в Україні фахівців з ракетних технологій, зокрема питання нерозповсюдження 

довгий час залишатиметься центральним для США у взаєминах з нашою державою. 

- співробітництво в рамках антитерористичної коаліції; 

- співробітництво в сфері локалізації та упередження регіональних конфліктів (в першу 

чергу Придністров'я, Абхазія, Нагірний Карабах); 

- зміцнення ринкових та демократичних перетворень в Україні з метою посилення її ролі 

як стабілізуючого фактора на пострадянському просторі; 

- особлива роль України як інструменту впливу на розвиток демократичних перетворень в 

Росії, а також на реалізацію інших аспектів як українсько-російських, так й 

американсько-російських відносин. У цьому контексті більшого значення набуває 

подальший розвиток ГУУАМ. 

У свою чергу Україна зацікавлена у поглибленні відносин із США з огляду на 

необхідність: 

- розширення всіх видів підтримки з боку США процесам ринкових та демократичних 

перетворень в Україні; 

- забезпечення подальшого сприяння з боку США реалізації стратегічного напрямку 

зовнішньої політики нашої держави - європейської інтеграції, а також упередження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%80_%D0%91%D1%83%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/Chicken_Kiev_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0)
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перетворення нашої держави на буферну зону між Росією та Європою; 

- залучення американського капіталу до проведення великої приватизації в Україні; 

- забезпечення підтримки з боку США у розв'язанні комплексу питань енергетичної 

безпеки України; 

Основні передумови, які здатні забезпечити збереження сталого інтересу нової 

адміністрації США до України, можна визначити так: 

- неухильне дотримання Україною своїх зобов'язань в галузі ядерного нерозповсюдження 

та експортного контролю; 

- продовження глибоких ринкових реформ. При цьому індикатором успішності цього 

процесу в Україні США вважатимуть стан співробітництва з МВФ та просування на 

шляху до вступу в СОТ; 

- повне виконання зобов'язань, взятих у відповідності з Українсько-американською 

спільною програмою дій боротьби з піратством у сфері оптичних носіїв інформації; 

- розв'язання існуючих проблемних питань американських інвесторів в Україні; 

- продовження реалізації стратегічного напрямку зовнішньої політики України; інтеграції 

до європейської спільноти. 

Як підсумок можна підкреслити, що США продовжують залишатись найбільшим 

донором технічної допомоги Україні. Внесок США до покращення ситуації в Україні досить 

вагомий і стратегічно важливий, тому підтримання гарних дипломатичних відносин сприятиме 

територіальному спокою та миттєвій підтримці з боку Штатів. 
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КОНФЕДЕРАЦІЯ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ: МОЖЛИВОСТІ ТА РЕАЛІЇ 

 

На сьогоднішній день, у зв‘язку з агресією з боку іноземних держав, Україні необхідний 

надійний союзник, який має необхідну політичну та економічну міць. Найбільш гарним 

союзником та партнером  для України, на нашу думку є Польща. В випадку перемоги агресорів 

в Україні, Польща стане наступною ціллю для вторгнення. Об‘єднання України та Польщі у 

конфедерацію, основною метою якої буде спільна протидія завойовникам, є дуже ефективним 

способом вирішення  проблем обох країн. 

Конфедерація України та Польщі стане початком нової епохи у відносинах цих держав, 

та створить нову силу у Європі, яка буде здібна вести повністю незалежну внутрішню та 

зовнішню політику. Стане можливим спільного розвитку конкурентно-здатних галузей 

промисловості та сільського господарства. 

Також слід зазначити, що створення такого міждержавного об‘єднання, як  Конфедерація 

Польщі та України ((пол. Konfederacja Polska i Ukraina) далі КПУ), викличе широкий резонанс 

як у середині цих держав, так і у всьому світі. 

Переваги та недоліки Конфедерації України та Польщі. На нашу думку концепція КПУ 

має як переваги та недоліки. Основними перевагами конфедерації є економічна та політичність. 

Агресія Росії на південному сході України, є однією  з основних підстав для створення 

Конфедерації. Захист суверенітету та кордонів України та Польщі є основним завданням урядів 

обох держав, здійснити це набагато простіше  у союзі. Іншим, вже не політичним, а  

економічними супротивниками, як для Польщі так і для України є Німеччина, Китай та США. 

Вони дуже сильно  впливають на економіки Польщі та України, у сільськогосподарській, 
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промисловій та енергетичній сферах. Створення спільного українсько-польського ринку, до якої 

в майбутньому зможуть приєднатися країни Балтії та Білорусь, значно послабить вплив інших 

держав.  

Іншою перевагою КПУ є підвищення конкурентоздатності експорту України та Польщі, у 

різних сферах перш за все у сільськогосподарській та машинобудівній сферах. 

Можливе створення спільних збройних сил, на сьогоднішній день Польща має 985 

танків,  1268 бойових машин піхоти,  82 винищувача, 150 гвинтокрилів. Україна у свою чергу 

має: 2118 танків, 2342 бойових машин піхоти, 150 винищувачів, 133 гвинтокрилів. Зробивши 

спільну українсько-польські  збройні сили,  буде створена сила з якою необхідно буде 

рахуватися.  

Також перевагами є поглиблення співробітництва у освітній та навчальній сферах, 

партнерські програми.   

Недоліками КПУ є вірогідний дисонанс у суспільстві, у випадку створення конфедерації. 

Особливо у східних регіонах України [4]. Об‘єднання  України та Польщі може призвести до 

виключення Польщі з НАТО та ЄС, це обумовлюється тим, що Україна не є членом цих блоків, 

а об‘єднання цих країн автоматично включає Україну до них. Вигода перебування України  

НАТО та ЄС, питання дуже дискусивне, тому порушуватися не буде.   

Можливість створення конфедерації на сьогодні. 

Основними причинами, які не дозволяють створити КПУ є: 

1. Занадто сильна відмінність між Польщею та України у  правовій сфері  

2. Має місце багато противників  конфедерації у обох країнах. 

3. Можливі економічні та політичні утиски з боку інших країн. 

4. Існує конфлікт культур (релігія, антагоністичні національні ідеї). 

5. Необхідність у сильному лідері, який може вміло керувати конфедерацією двох країн. 

Всі ці чинники, є досить впливовими, і ставлять всю ідею конфедерації під загрозу. 

Необхідно вирішити хоча б половину цих проблем, щоб зробити цю концепцією реалізованою.   

На нашу думку, на сьогоднішній день ідея конфедерації України та Польщі 

нежиттєздатна, але створення військово-політичного блоку або економічного союзу, піде на 

користь обом країнам. Прискорений діалог між урядами двох країн, у різних галузях, зможе 

збільшити ефективність економік двох держав та зробить дві країни незалежними від примх 

наддержав сучасного світу. 

Звісно процес поглиблення відносин, потребує багато часу, але даний процес окупиться, 

у вигляді підвищення економічної, військової та науково-технічної могутності.  
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ПОНЯТТЯ ЕТНІЧНИХ І ПОЛІТИЧНИХ НАЦІЙ  

В ПОГЛЯДАХ В.ЛИПИНСЬКОГО 

 

Типологізація націй – одне з найбільш дискусійних питань націології. Здебільш полеміка 

точиться навколо питання про природу націй – те, з чого вона виростає або навколо чого 

формується, і має, власне, визначати тип нації. 

Вітчизняна наука оперує типологізацією, за якою визначення нації ґрунтується на 

психологічній («нація – це душа, духовний принцип»), культурологічній («союз осіб, які 

однаково розмовляють», «культурний союз»), етнологічній (спільність походження, 

самосвідомості та інших етнічних ознак), історико-економічній (спільність території, мови, 
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економічного життя і традицій) та етатистській (спільні територія та уряд) теоріях. 

Позаетнічним чинником утворення нації традиційно вважається держава – політичне 

утворення, що спонукає до поділу націй на два типи – етнічні та політичні. Близьку до цього 

типологізацію пропонують, зокрема, Я. Крейчі та В. Велімські: вони поділяють нації на 

політичні (ті, що мають державу, але не мають спільності мови), етнічні (ті, що мають власну 

мову, але не мають держави чи федерального статусу) і повномасштабні (такі, що водночас є і 

мовною спільнотою, і мають власну державу).  

Недостатня наукова операбельність вітчизняної типологізації націй проявляє себе, 

зокрема, у співставленні її з націологічними поглядами В. Липинського. Цей український 

політичний мислитель першої чверті ХХ століття вважається автором концепції "територіальної 

нації", категоріальну основу якої становлять «Територія» або, у ще ширшому сенсі, «Земля».  

Переглянемо націологічні погляди В. Липинського. Категорія «Землі» має сакральне 

значення у його поглядах на сутність феномена нації: «Нація для нас, – писав він у "Вступному 

слові" до "Листів до братів-хліборобів", – це всі мешканці даної Землі і всі громадяни даної 

Держави, а не "пролетаріят" і не мова, віра, плем‘я».  

Водночас застосування категорій "Територія", "Земля" відразу порушує питання про 

принципи їх просторового окреслення в реальному житті. Територія нації може окреслюватися 

або географічними (природничий принцип), або етнографічними (етнологічний принцип), або 

державними (етатистський, тобто політичний принцип) межами. Сам В. Липинський виразно 

стояв на етатистському, політичному принципі. У "Вступному слові" він недвозначно 

проголошує своє національне кредо: "Дух цієї книги: державництво і патріотизм". У нього 

"поняття Нації ототожнюється з поняттям держави". Розділення понять "нація" і "держава" було 

для В. Липинського "протиприродним".   

У цьому сенсі хрестоматійними стали слова В. Липинського: "Щоб могла повстати 

Україна… всі місцеві сили, що хочуть своєї держави, мусять відділитися од сил, піддержуючих 

держави метропольні… Це значить, що в українськім державницькім таборі мусять об‘єднатися 

кращі і активніші частини всіх місцевих класів і всіх місцевих "націй" …"  

У другій частині праці В. Липинський віддає перевагу етнологічному розумінню 

соціального субстрату, якому належить стати нацією: "Ми маємо надзвичайно здібну, сильну, 

здорову народню масу з окремою мовою, окремою своєрідною культурою, масу, що компактно 

живе на точно означеній території. Маємо отже основні етатичні елементи нації, які в теорії 

завжди можуть служити підставою для бажання перетворити їх в елементи динамічні: для 

сформування з нашої несвідомої етнографічної маси свідомої та зорганізованої державної 

нації".   

Культурна спільність в очах В. Липинського є обов‘язковою передумовою 

націотворення: "Без культури нема нації, без традиції нема культури. Без об‘єднуючої спільної 

традиції і спільної культури не може істнувати група людей, біля якої має об‘єднатися і 

зорганізуватися нація". Етнологічні уподобання переважали у націологічних поглядах В. 

Липинського і в третій частині "Листів", де він зазначає, що "…нація єсть формацією не тільки 

взагалі історії, а історичного наростання і розвитку серед певного етнічно-відмінного колективу 

іменно конструктивних, а не деструктивних політичних вартостей". І далі: "Доки такий 

людський колектив фізично існує і доки він на підставі оцієї вродженої йому зовнішньої 

подібності, на яку складається звичайно розмовна мова, спільна територія, зближений фізичний 

тип, характер і т. д., розвиває в собі свої власні індивідуальні об‘єднуючі і організуючі 

політичні вартості – доти існує, живе і розвивається нація".  

Однак вже у  третій частині спостерігається зрушення у поглядах В. Липинського від 

етнологічного до громадянського розуміння нації. Пов‘язуючи початок нації з початком власної 

окремої державної організації певної маси, яка живе на певній території, він зауважує, що 

приналежність до нації, яка народжується у цій спільній боротьбі, має визначатися критеріями 

спорідненості не по крові, а по території, по землі.  

У наступному, четвертому розділі "Листів" В. Липинський остаточно пристає на 

громадянське розуміння нації, поєднуючи громадянство з такими національними ознаками, як 
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територія, держава, закон.  Тобто не саме спільне проживання на якійсь території робить людей 

нацією, а бажання мати на ній свою окрему державу: "З цієї свідомості і цього хотіння родиться 

патріотизм: любов до своєї землі, до своєї Батьківщини і до всіх, без виїмку, її мешканців. 

Патріотизм – свідомість своєї території, а не сама територія – лежить в основі буття і 

могутності держав".  

Виведена В. Липинським взаємозалежність між нацією і громадянством передбачає, що 

умовою появи нації не обов‘язково може бути вже створена держава, а хоча б прагнення до неї, 

те, що сам він називав "національними аспіраціями". В. Липинський не позбувся повністю 

етнологічного підходу до визначення нації. Зокрема, він бідкався на "неусталеність раси" 

населення України і це вважав однією з причин її бездержавного стану.   
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ВСТУП ПОЛЬЩІ В ЄС: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Приклад Польщі та інших держав Центральної Європи доводить , що чітке визначення 

перспективи членства в ЄС призведе, головним чином, до успіху реформ та підтримки їх 

суспільством. Реально Польща визначає «східний вектор» політики ЄС і непохитно підтримує 

Україну, як партнера та майбутнього члена ЄС[4]. 

Ідея включення Польщі у вир процесу європейської інтеграції була двигуном реформ, які 

проводилися протягом останніх років. Перспектива членства в Європейському Союзі 

сприймалася широким загалом як шанс прискорення побудови відкритого демократичного 

суспільства, економічного зростання, добробуту та розвитку цивілізації[5]. 

Досягнення такого блискучого успіху, який полягав у зменшенні диспропорції в розвитку 

Польщі та держав ЄС, виконанні вимог ЄС щодо відповідності критеріям членства, за такий 

короткий час не було б можливим без виконання Польщею низки компромісних завдань – умов, 

необхідних для визнання РП державою, готовою до початку переговорів[4]. 

Щоб якнайкраще підготуватися до входження до складу ЄС, 8 серпня 1996 р. польський 

Сейм своїм законом створив Комітет Європейської Інтеграції – інституцію, відповідальну за 

процес європейської інтеграції Польщі. Крім того, цей орган координував діяльність уряду у 

сфері отримання закордонної допомоги. За 1990 – 1996 рр. Польща отримала від ЄС за 

програмою PHARE майже 1,4 млрд екю [3, c. 122]. 

Важливе значення для стабілізації польської економіки, продовження курсу реформ та 

глибшої інтеграції в ЄС має допомога Співтовариства. У Договорі про асоціацію ЄС узяв на 

себе зобов‘язання надати Польщі допомогу з метою підтримки реформ. Вона надавалась в трьох 

видах: безвідплатної – програма PHARE, кредитів Європейського Інвестиційного Банку та 

тимчасової допомоги в надзвичайних ситуаціях, необхідної для стабілізації економіки[5]. 

Найпроблемніші сфери акцесійних переговорів між Польщею та ЄС. Тут необхідно 

згадати напрями, за якими переговорний процес тривав найдовше за інші (2–3 роки), а саме: 

вільне пересування осіб, політика конкуренції, сільське господарство, рибальство, транспортна 

політика, вільний рух капіталів, право підприємств, податки, довкілля, економічний і валютний 

союз, юстиція і внутрішні справи [2, с. 207]. 

Необхідно зауважити, що Польська держава, починаючи з 90-х рр. XX ст., приділяла 

велике значення розвитку реґіонального та міжнародного співробітництва, що відігравало 

позитивну роль в процесі європейської інтеграції (участь у Вишеградському об‘єднанні, Раді 

держав Балтійського моря, співпраця з ОБСЄ, НАТО, Радою Європи тощо)[5]. 



98 

 

Перетворення в Польщі полягає не лише в реформі економіки, але також і у відкритті до 

світу. Відкритість – історична традиція Польщі. Участь в природних інтегральних процесах 

континенту – частка розуміння польського суверенітету. Перспектива об‘єднання Європи – 

історичний виклик. Вони думали не лише про пільги, які отримали від вступу до ЄС. Вони 

також знали про зобов‘язання, покладені на них від нашої ролі в об‘єднанні континенту[4]. 

 Якщо говорити про шанси вступу України до Європейського Союзу слід відзначити, що 

реалізація цієї мети потребує виконання таких умов, як стабільність інституцій, що гарантують 

демократію, повагу до прав людини і національних меншин, функціонування ринкової 

економіки, визнання політичних, монетарних і економічних цілей ЄС, здатність до 

функціонування в умовах ринкової конкуренції від часу вступу до ЄС[4]. 

Наближення України до Європейського Союзу передбачає не лише адаптацію 

національного законодавства до норм ЄС, воно тісно пов‘язано з організаційно-

функціональними реформами, спрямованими на децентра лізацію управління державою. 

Загалом не існує якоїсь універсальної моделі територіальної організації адміністрування щодо 

вимог членства у ЄС. Однак за словами польського політолога Олександра Неліцького 

Євросоюз висуває «вимогу результативності», тобто головний принцип полягає у тому, що 

система державного управління мусить працювати ефективно [1, с.210]. 
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ: СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Україна і Польща – це дві сусідні країни, два народи, долі яких історично сплелися ще з 

самого початку їхньої появи на території Європи. Вони обоє мають багато спільного і 

неподільного. По-перше, це геополітичне положення, так як Україна і Польща – це європейські 

держави. По-друге, це наявність історичних, культурних та економічних зав‘язків. Після 

розпаду Радянського Союзу, утворенням незалежної України, розпад соціалістичної системи 

Польщі, перехід до демократизації держав на початку 90-х рр. XX ст., спільний кордон, 

наявність економічних зав‘язків   створили певні умови для переходу відносин України  і 

Польщі на новий рівень [1, с.210].  

 Польща є найбільш послідовним і дієвим партнером України, яка підтримує її 

євроінтеграційні прагнення серед інших постсоціалістичних країн, які є членами Європейського 

Союзу. Тому вона залишається головним стратегічним партнером України на європейському 

континенті.  

http://www.confcontact.com/dec/Dackiv.php
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/29866/%2009-Lozhechkin.pdf?sequence=1
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 Після здобуття України незалежності настає новий етап відносин. Польща була першою 

державою, яка 2 грудня 1991р. визнала незалежність України, і виявила бажання встановити 

дипломатичні відносини. Важливим документом для затвердження двосторонніх відносин став 

Договір про добросусідство,  дружні відносини і співпрацю від 18 травня 1992 року, за яким 

було укладено низку угод і домовленостей, котрі створювали повноцінну договірно-правову 

базу українсько-польських взаємин [2, с.19]. 

 Значний крок у розвитку українсько-польських стратегічних відносин відбувся у  1996 р. 

Взаємна орієнтація на вступ до ЄС та НАТО спричинила новий погляд на сутність українсько-

польського партнерства. У контексті все більшого поглиблення процесу євроатлантичної 

інтеграції цілі обох країн почали збігатися й отримали стратегічний вимір. Центральним 

документом та легітимною підставою для переходу українсько-польських відносин на рівень 

стратегічного партнерства стала укладена під час візиту Л. Кучми до Польщі Спільна 

декларація Президента України і Президента Республіки Польща від 25 червня 1996 р [3, с.21]. 

Після вступу Польщі до НАТО і набуттям членства в ЄС остаточно формується її роль як 

одного з найважливіших партнерів України на міжнародній арені, провідника євроатлантичних і 

європейських інтеграційних прагнень нашої держави. На цьому етапі неоціненними є досвід і 

підтримка Республіки Польщі на шляху України до європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Польща фактично взяла на себе відповідальність за українське просування до членства в НАТО 

і ЄС. Саме вона підтримувала Україну в найскладніший період її політичної ізоляції на світовій 

арені.  

У 2004 році Польща вступила в ЄС. Для України вступ Польщі до Європейського Союзу 

означав нову епоху: серед його членів уперше з'явилася країна, яка підтримувала  курс України 

до євроінтеграції, а також і НАТО.  

Протягом останніх років розширювалися зв‘язки Польщі і України у сферах торгівлі, 

економіки, а також науки. У 2007-2008 рр.  Республіка Польща була найважливішим 

економічним партнером нашої країни в Центральній Європі, а Україна була другою за 

величиною країною, куди спрямовувався польський експорт. [3, с.20]. 

 Впродовж першої половини 2010 р. відбулися зміни керівництва в державах, що 

знайшло вияв у характері відносин України й Польщі. Перші місяці 2010 р. супроводжувалися 

змінами найвищого державного й політичного керівництва в Україні. У результаті чергових 

виборів Президентом України став В. Янукович.  

У 2011 р. З-4 лютого Президент України В. Янукович відвідав Польщу з державним 

візитом. Значна увага приділялася питанням українсько-польської співпраці у підготовці до 

проведення Євро-2012. Кульмінаційною подією українсько-польських відносин у 2012 р. стало 

спільне проведення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 [1, с.221]. 

Новий етап українсько-польських відносин було започатковано у 2014 р. - зі зміною 

владних структур в Україні та Республіці Польщі. Особливість періоду полягає в складності 

ситуації в нашій країні, яка після подій Революції гідності змушена була реагувати на нові 

виклики, фактично опинившись у стані російсько-української війни. У цей період 16 травня 

2014 р. у Києві відбулося VІ засідання Ради МЗС України та МЗС Республіки Польща під 

головуванням глав зовнішньополітичних відомств двох країн. У ході засідання ради сторони 

обговорили питання українсько-польського політичного діалогу, відносини Україна − ЄС, 

перспективи співробітництва у сфері безпеки та оборони, культурно-гуманітарної співпраці, а 

також взаємодію в рамках міжнародних організацій. Значні сподівання польська влада 

покладала на переформатування влади в Україні [3, с.21]. 

На даному етапі подальший характер українсько-польських відносин визначатиметься як 

позицією обох країн, так і еволюцією геополітичних реалій, насамперед у Європі, а також 

якістю просування України на шляху всебічної поступальної співпраці з ЄС. 

Отже, можна зробити висновок, що Польща важливий стратегічний партер у 

економічній, політичній та соціально-гуманітарній сферах. Польська Республіка є важливим  

направляючим орієнтиром України до вступу в Європейський Союз. Адже вона є провідником 

євроатлантичних і європейських інтеграційних прагнень нашої держави. Польща своїм 
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прикладом демонструє нам, що країна з постсоціалістичним устроєм може досягти великого 

розвитку.  
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УКРАЇНА ТА РОСІЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН 

 

Відносини з Росією були і залишаються одним із пріоритетів української політики. На 

сьогодні від цих відносин залежить і економічна, і політична, і соціальна сфери України.  

Дипломатичні відносини між Російською Федерацією та Україною були встановлені у 

1991 році відразу після розпаду Радянського Союзу, і вже тоді почали виникати спірні питання 

між державами. Одним з питань було, приналежність Кримського півострова, при передачі 

якого УРСР в 1954 році було порушено діюче радянське законодавство. Питання було вирішено, 

коли Росія погодилася на те, щоб Крим залишився у складі України, зберігаючи при цьому 

автономний статус. Важливим питанням була проблема з енергопостачанням Європи, так як 

багато нафти та газу з Росії переходили на Захід через Україну.  

Період 90-тих років, характеризувався нав‘язуванням Росії своєї волі Україні, це завдало 

шкоди Україні, зокрема, уповільнило інтеграцію до Європейської спільноти, загальмувало 

розвиток в економічній сфері, зробило Україну ще більше залежною від Росії. Та це, як 

виявилось, на руку Москві, яка хоче зберегти контроль над Україною, якщо не політичний то 

хоча б економічний.  

У березні 1994 року «Газпром» припиняє поставки газу в Україну. На той момент борг 

України за газ перевищує 1 трлн рублів. «Газпром» зажадав вирішення проблеми боргу за 

рахунок передачі Росії частини майнових прав на українські газопроводи і підприємства, і вже 

10 березня, було прийнято рішення про продовження постачань газу в Україну. Під час 

президентства Леоніда Кучми Україна дотримувалася «багатовекторного» геополітичного курсу, 

завдяки чому відносини між Україною і Росією залишалися на прийнятному рівні. Ситуація 

загострилася з часів «Помаранчевої революції» 2004 року, яку російська політична еліта оцінила 

як антиконституційну і стимульовану Заходом.  

Роки існування незалежної України показують, що її зв'язки з Росією зберігають своє 

виняткове значення. В стратегічному плані Україна обрала шлях переходу від відносин 

залежності та підпорядкування до взаємодії рівноправних суб'єктів – незалежних держав. 

Величезні матеріальні ресурси Росії так само необхідні для становлення суверенної економіки 

України, як і передові технології розвинутих держав. Не слід забувати, що і найрозвинутіші 

держави світу користуються російським газом, лісом, нафтою та іншими природними 

багатствами. 

До основних об‘єктивних чинників, що ускладнюють рівноправне співробітництво 

http://nbuv.gov.ua/
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України з Росією, слід віднести такі як: з боку України незавершеність формування 

національної держави, надмірна, незбалансована інтеграція національного господарства у 

нереформований простір СНД, однобічна залежність від її джерел енергопостачання та окремих 

видів сировини;  недостатня розвиненість почуття національної приналежності й патріотизму 

серед значної частини населення України, наявність комплексу меншовартості. Проте, 

найбільшою перешкодою на шляху становлення рівноправних міждержавних взаємин є позиція 

самої Росії.  

Один з важливих чинників – внутрішня нестабільність в Росії, пов'язана з прагненням 

різних політичних еліт та угрупувань прийти до влади (їх політика по відношенню до України 

досить часто відрізняється), а окремих автономій – домогтися більшої самостійності або й 

незалежності. Занепокоєна збереженням власної цілісності Росія дещо послабила 

реінтеграційну політику стосовно колишніх союзних республік.  

Таким чином, обстоювання рівноправності у відносинах з Росією є важливим 

політичним завданням України на найближчий період. Реалізація такого курсу вимагатиме 

подолання значних труднощів, пов'язаних зі складними процесами національної 

самоідентифікації, усвідомленням свого місця у світі, вдосконаленням основ зовнішньої і 

внутрішньої політики, подальшим реформуванням економічної системи й усього суспільного 

буття. 

Отже, у майбутньому в українсько-російських відносинах необхідна оптимізація 

зовнішньоекономічних курсів держав, тобто зменшення негативних наслідків і посилення 

позитивних ефектів за неминучої широкомасштабної інтеграції економіки обох держав у світове 

господарство та держав у європейські і світові політичні структури.  

Таким чином, разом з тим слід вирішити проблеми, які заважають розвиватися двом 

державам. Але прогнозувати стан українсько-російських відносин у майбутньому дуже важко, 

адже наприклад, в Росії прихід однієї ключової особи може кардинально змінити державну 

політику по відношенню до України. 
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ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ПОЛЬЩЕЮ 

 

Слід відзначити динамічний, поступальний характер розвитку українсько-польського 

співробітництва, що обумовлюється збігом національних інтересів країн-сусідів у багатьох 

сферах, їхніми глибинними історичними та культурними зв‘язками.  

Дипломатичні відносини – це основна форма підтримки офіційних відносин між 

державами відповідно до норм міжнародного права і практикою міжнародного спілкування. 

Встановлення дипломатичних відносин відбувається в результаті переговорів між 

представниками зацікавлених держав безпосередньо або через дипломатичних представників 

третіх держав, і визначається, у вигляді обміну документами між міністрами закордонних 

справ.   

Розвиток відносин стратегічного партнерства з Республікою Польща є пріоритетним 

напрямом зовнішньої політики України. Тісні відносини між нашими державами обумовлені 

геополітичним становищем, глибокими історичними, культурними та економічними зв'язками 

України і Польщі. 

Необхідність розвитку всебічних відносин з Польщею зумовлена також тим, що вона є 

членом НАТО і членом Європейського Союзу. З огляду на це поглиблення українсько-
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польських відносин сприятиме досягненню стратегічної мети зовнішньої політики України, 

зокрема інтеграції в європейські та євроатлантичні структури. 

Розпад Радянського Союзу, поява незалежної України, руйнування комуністичної 

системи в Польщі, демократизація незалежних держав на початку 90-х років, геополітичне 

розташування, територіальна близькість, традиційні економічні зв'язки й взаємний інтерес 

створили сприятливі передумови для того, щоб відносини між Україною та Польщею набули 

якісно нового виміру.  З середини 90-х рр. Польщу почали називати адвокатом України в Європі.  

Наступний етап розвитку відносин між Україною та Польщею був      1996 р., який 

окреслював стратегічні відносини на майбутнє. Українсько-польське партнерство найяскравіше 

виражається у дотриманні спільної позиції в міжнародній і загальноєвропейській політиці.  

У  1993 р. було підписано Угоду між Міністерством оборони України та Міністерством 

національної оборони Польщі про військове співробітництво. Тому-то, у 1994-1995 рр. війсково-

політичні відносини між Україною та Польщею вийшли на новий рівень. 

Кульмінаційною подією українсько-польських відносин стало спільне проведення 

чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 (14-го чемпіонату Європи). Його фінальна частина 

відбувалася в Україні й Польщі з 8 червня по  1 липня 2012 р.  

Отже, дипломатичні відносини є складовою частиною зовнішньої політики будь-якої 

держави і здійснюються за допомогою спеціально створених для цього державних органів. 

Характеризуючи українсько-польські відносини згідно з критеріями стратегічного партнерства, 

можна зробити такі висновки: між Україною та Польщею існує співпраця у декількох 

стратегічних сферах – економічній, політичній, соціально-гуманітарній. 

 

УДК 321  

ТОВСТЕНКО Ірина, студентка 3 курсу  

економічного факультету,  

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник – СЄКУНОВА Ю.В.,  

канд.іст. наук, доцент 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Світові соціальні зміни та розвиток супроводжуються різким збільшенням навантаження 

на людську психіку і свідомість. У суспільному житті за таких умов значно зростає роль 

фактора культури, особливо політичної. Розвиток демократичної держави, свобод неможливе 

без самостійності мислення, демократичної правової свідомості, які і є продуктом політичної 

культури, що панує в певному суспільстві. 

Нині цілком зрозуміло, що поняття «політична культура» – досить складне, багатогранне 

явище, що й зумовлює різні підходи до його вивчення – філософський, соціальний, 

аксіологічний, педагогічний, психологічний. 

Зважаючи на ту роль, яку відіграє політична культура суспільства в сучасному світі, 

кожна держава зацікавлена в підвищенні її рівня. Досвід багатьох країн засвідчив, що зміна 

форм власності, форм правління може відбуватися досить швидко і за допомогою одних і тих же 

механізмів, але результат може суттєво відрізнятися. Причина цього криється в тому, що базові 

цінності (основні компоненти політичної культури) основної маси населення не можуть 

змінюватися такими ж високими темпами. 

Особливо сензитивним для формування політичних орієнтацій є юнацький вік. Саме цей 

вік Б. Ананьєв називає центральним періодом становлення характеру й інтелекту особистості, 

оскільки він супроводжується інтенсивним формуванням спеціальних здібностей у зв‘язку з 

професіоналізацією, з одного боку, та перетворенням мотивації і всієї системи ціннісних 

орієнтацій – з іншого.  

Молодь України повинна глибоко усвідомлювати і враховувати суспільно-політичні 
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процеси, що відбуваються в сучасному суспільстві. Адже, на жаль, досить сильним залишається 

вплив попереднього соціального устрою; швидко поширюються корупційні, девіантні прояви, 

бездуховність; наростає політична втома та апатія громадян, спадає інтерес до політики. Однак 

слід зауважити, що ці негативні явища спостерігаються на фоні відчутного зростання, попри 

все, національної самосвідомості. Отже, надзвичайно актуальною проблемою, що постає перед 

українським суспільством, є формування політичної свідомості молоді на основі ідей 

національного, духовного відродження України. На сучасному етапі потребам відродження 

найбільш відповідає національне виховання. «Немає виховання взагалі. Воно завжди має 

конкретно-історичну національно-державну форму вираження та спрямоване на виховання 

громадянина конкретної держави, яка не може бути безнаціональною». 

З огляду на актуальність проблеми підвищення політичної культури в українському 

суспільстві, особливий інтерес викликає розподіл відповідей на запитання: Які емоції викликає 

у вас визначення політична культура? У переважної більшості студентів (52 %) цей термін 

викликає позитивні емоції. Лише 8 % опитаних відзначили негативне ставлення. Проте аналіз 

відповідей на інші запитання анкети дає підстави зробити висновок про в цілому низький рівень 

політичної культури в молодіжному середовищі. Досить високий відсоток опитаних студентів 

(23 %) не орієнтується в сучасних політичних течіях, а 19 % не підтримує жодної.  

Проведене опитування показує такі результати, що дають можливість зробити висновок 

про високий рівень недовіри до політичних партій. Більшою довірою користуються громадські 

молодіжні організації, але рівень довіри до них теж не можна назвати високим. Дещо 

невизначеною є позиція молоді щодо збройних сил і релігійних організацій. Найбільшою 

довірою користується телебачення. 

Все це підтверджує думку, що для України нині дуже важливо утвердити взаємну довіру 

– так званий соціальний капітал, про дефіцит якого в молодіжному середовищі свідчать, 

зокрема, і результати мого дослідження. На важливості переважання у більшості населення 

психологічної установки на довіру до співгромадян вказували  Г.Алмонд та С.Верба, вбачаючи в 

ній один з показників розвиненого суспільства. 

Отже, надзвичайно актуальною проблемою, що постає перед нашим суспільством на 

початку нового століття, є формування політичної свідомості, культури та активності молоді на 

основі ідей національного духовного відродження української держави.  

Наскільки молодь зможе реалізувати свій потенціал у політичному житті, залежатиме від 

рівня сформованості у неї політичної культури, від прагнення посісти активну громадську 

позицію, від розуміння відповідальності за власну долю, долю України, від рівня політичної 

культури.  
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АНІСТРАТЕНКО Світлана, студентка 2 курсу,  
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ІНДИКАТОР РІВНЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНИНА 
 

Прийнято вважати, що політична культура є практично невід‘ємною частиною загальної 

культури, яка формується і проявляється в процесі політичного життя. При цьому здебільшого 

мислителі схиляються до думки, що політична культура є історично і соціально обумовлений 

продукт політичної життєдіяльності людей, їх політичної творчості, який відбиває процес 

опанування суспільством, націями, класами, іншими соціальними групами та індивідами 

політичних відносин, а також розвиток їх власної сутності і діяльнісних здатностей як суб‘єктів 

політичного життя. 
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Вважається, що вперше до вжитку термін ―політична культура‖ ввів німецький філософ 

XVIII ст. Герде. Між тим, лише наприкінці ХІХ ст. поняття політичної культури стає широко 

вживаним. Теорія політичної культури відбила прагнення дослідників подолати формальні, 

інституалізовані методи вивчення політики. Основна увага була спрямована на вивчення 

ціннiсно зумовлених зв'язків між владою і суспільством, виявлення залежності між процесом 

прийняття політичних рішень і політичною поведінкою. 

Відчутний внесок у розробку теорії політичної культури внесли Г.Алмонд, С.Липсет, 

М.Дюверже, У.Розенбаум, М.Кроз‘є та інші. При цьому чи не найвідоміше визначення 

політичної культури дане Г.Алмондом і С.Вербою в книзі «Громадянська культура» (1963 р.). 

Під політичною культурою вони пропонують розуміти: «...Iнтернаціоналізацію політичної 

системи через пізнання, почуття і судження її членів». Вона виступає як сукупність 

психологічних орієнтацій людей по відношенню до політичних об'єктів. 

Зрештою, науковці виокремлюють чотири основних підходи до ідентифікації феномену 

політичної культури: 

- ототожнення політичної культури і політичної свідомості; 

- всеосяжна інтерпретація політичної культури, що включає в 

політичну культуру поряд з психологічними настановами і відповідні їм форми 

поведінки суб'єктів; 

- о

б‘єктивістський підхід: розкриття змісту політичної культури через санкціоновані 

норми поведінки громадян і груп; 

- політична культура як нормативна модель бажаної поведінки і 

мислення. 

Разом з тим, слід розрізняти політичну культуру особистості і політичну культуру 

суспільства. Політична культура суспільства – інституалізований і неінституалізований 

історичний і соціальний досвід національної і наднаціональної спільнот. Інакше кажучи, 

політична культура суспільства є зафіксований у законах, звичаях, традиціях, політичний 

досвід суспільства, рівень уявлень про політичний процес. 

Прийнято виділяти такі функції політичної культури: 

- прогностична; 

- комунікативна; 

- гуманістична (людино творча); 

- пізнавальна (гносеологічна); 

- інформаційна; 

- комунікативна; 

- ціннісно-орієнтаційна; 

- нормативно-регулююча (управлінська). 

Більшість дослідників політичної культури звертаються до проблеми її типологізації. Без 

цього неможливо проаналізувати специфіку політичного життя в тому чи іншому суспільстві, 

поведінку різноманітних груп і шарів населення. Г.Алмонд і С.Верба виділили три «чистих» 

типи політичної культури: 

- патріархальний (прихідський), для якого характерна відсутність інтересу громадян до 

політичного життя; 

- підданський, де присутня сильна орієнтація на політичні інститути, поєднана з 

низькою індивідуальною активністю громадян; 

- «партицiпаторна політична культура», або політична культура участі, для якої 

характерна зацікавленість громадян в політичній участі і прояв на практиці такої 

активності. 

Автори даної типологiзацiї підкреслюють, що ці три типи на практиці взаємодіють між 

собою, утворюючи змішані форми з перевагою тих або інших компонентів: провiнцiалiстсько-

пiдданський, пiддансько-партицiпаторний, провiнцiалiстсько-партицiпаторний. 

Польський політолог Є. Вятр запропонував інший критерій – характер здійснення 
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владних відносин у суспільстві. Основними Є. Вятр визначає три типи: авторитарну, 

тоталітарну і демократичну (що тотожна  громадянському типу Г.Алмонда і С.Верби). 
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ГУМАНІТАРНА ІНТЕРВЕНЦІЯ ЯК ЧИННИК УПОРЯДКУВАННЯ СВІТОВОГО 

ПРОСТОРУ 

 

Сучасний світ сповнений численними конфліктами, результатом яких, окрім іншого, є 

жорстоке насилля над людиною. Як правило, насамперед страждає мирне населення, що 

призводить до гуманітарних криз. Відповідно, світова спільнота за посередництва міжнародних 

інституцій, а також провідні світові держави вимушені втручатися в перебіг подій в зонах 

конфлікту. Одним з механізмів, досить дієвим як на наш час, є гуманітарна інтервенція (від лат. 

humanitas – людська природа, освіченість та лат. interventio – втручання) – механізм і засіб 

захисту прав людини в національних масштабах на території суверенної держави шляхом 

збройного втручання третьої сторони (держави, групи держав чи міжнародної організації). Або 

будь-який вид іноземного вторгнення на територію держави з використанням сили в ім'я 

людства з метою захисту основних прав громадян даної країни і (або) іноземних громадян, коли 

режим цієї країни не бажає або не може зробити це сам. 

Поняття і явище гуманітарної інтервенції стали можливими внаслідок сучасних 

міжнародних радикально відмінних між собою процесів, одні з яких, направлені на розмивання 

суверенітету державної влади й появи нових наддержавних ідентичностей. А інші призводять 

до крайнощів етнічної, етнонаціональної чи національної мобілізації в окремих країнах, 

спрямованої на формування монолітного ―тіла нації‖ і в такий спосіб нівелювання культурних 

особливостей та прав на самовизначення представників етнічних, релігійних чи інших меншин. 

Гуманітарна інтервенція за своїм визначенням передбачає застосування силових методів 

втручання, в тому числі і використання збройних сил, та відсутності потреби в дійсній згоді 

наявного (законного) уряду на проведення дій, організованих третьою стороною. Поєднання 

цих двох умов є необхідним, аби мова йшла саме про гуманітарну інтервенцію. В іншому разі, 

якщо одна зі складових умов є недієвою, то хоча здійснювана операція й може кваліфікуватися 

як така, що забезпечує гуманітарну допомогу, однак вона ні в якому разі не є гуманітарною 

інтервенцією. 

Стосовно існуючого міжнародного права та відповідно до Статуту ООН можна 

виокремити дві теоретично окреслені ситуації, за яких застосування гуманітарної інтервенції є 

виправданим. Перша передбачає використання збройних сил в ситуаціях, коли уряд певної 

країни систематично і в широких масштабах порушує права людини. Інакше кажучи, де уряд 

системно та систематично піддає політиці терору населення чи окрему його частину. Друга 

може бути описана як ситуація, за якої населення країни опиняється в стані тотального хаосу і 

анархії внаслідок, наприклад, краху попереднього уряду і неспроможності сформувати новий 

уряд ("failed state"), що загрожує розгортанням етнічних, релігійних та/або громадянських 

хвилювань аж до військових заворушень внаслідок порушення прав і свобод якої-небудь 

частини громадян. 

З іншого боку, позитивне міжнародне право не сприймає ідею ―гуманітарної інтервенції‖, 

тобто збройного втручання, початого однією державою або групою держав без санкції Ради 
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Безпеки ООН з метою припинення грубих і масових порушень прав людини на території іншої 

держави. Щоправда, немає сумніву в тому, що серйозні порушення прав людини нині 

перебувають в сфері інтересу міжнародної спільноти та світових організацій або й окремих 

зацікавлених держав, і принцип невтручання у внутрішню юрисдикцію держав вже не може 

розглядатися як захисний бар'єр, за яким права людини можуть ―з безкарністю‖ порушуватися, 

але все ж вважається неприпустимим втручатися у таких випадках за допомогою зброї. 

Симптоматично, що проблема підстав для обмеження суверенітету і поширення у світі 

власних суспільних ідеалів (у тому числі й у вигляді гуманітарної інтервенції) стала предметом 

широкої експертної дискусії в США і, як наслідок, у світі в цілому. Основна увага при цьому 

прикута до пошуку або вироблення конкретних механізмів гуманітарного втручання, уточнення 

його мотивів і відокремлення їх від егоїстичного національного інтересу. Важлива роль також 

відводиться визначенню масштабів гуманітарної катастрофи, які виправдовують крайню форму 

втручання - гуманітарну інтервенцію. Зрештою, у міжнародних відносинах і в міжнародному 

праві зміцнюється думка про наявність таких умов гуманітарного характеру, які виправдовують 

порушення державного суверенітету аж до проведення гуманітарної інтервенції. Насамперед 

йдеться про те, що майже у всіх міжнародних політико-дипломатичних, правових чи військових 

акціях з припинення етнічних чисток і захисту прав людини, включаючи й „гуманітарні 

інтервенції‖, помітний егоїстичний інтерес окремих держав або конкретних регіональних 

організацій. У такій ситуації найчастіше важко зрозуміти, де закінчується власне захист ідеї 

народовладдя, прав людини тощо як універсальних цінностей і починається спецоперація з 

просування певною державою або міжнародною структурою власних інтересів. 

В межах явища гуманітарної інтервенції актуальним є поняття присилування до миру – 

як правило, дії третьої сторони, що володіє достатніми політичними та військовими ресурсами, 

спрямовані на припинення, рідше попередження насилля між конфліктуючими сторонами. 
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ГУМАНІТАРНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ВИРАЗНИК НЕСУМІСНОСТІ 

ПОЛІТИКИ ТА ДУХУ ЕТНОСУ 

 

Сучасний світ часто стикається з протистояннями, породженими несумісністю етичних 

норм, духовно-світоглядних позицій та цінностей. Це призводить до виникнення гуманітарного 

конфлікту. Як правило, гуманітарний конфлікт виливається в протистояння культур або  

цивілізацій та породжується внаслідок спекулятивного намагання політики підпорядкувати собі 

етичні цінності, етико-моральні засади. До того ж згадані норми та цінності найчастіше 

піддаються довільній інтерпретації і в такий спосіб використовуються для виправдання 

кон‘юнктурно обумовлених дій суб‘єктів політики.  

Найбільш повно специфіку гуманітарного конфлікту представлено в науковому доробку 

Самюеля Гантінґтона. Зокрема Гантінґтон стверджує, що у новому світі найбільш поширені, 

важливі та небезпечні конфлікти відбуватимуться між народами, що належать до різних 

культурних спільнот. Оскільки в кожному суспільстві існує чітка демаркація простору між 

добром і злом, кожен народ витворив власні уявлення про межі добра і зла, втілені у традиціях, 

міфах, народній творчості тощо, то на рівні цивілізацій безумовно проявляється розбіжність у 

розумінні, сприйнятті та інтерпретації універсальних моральних норм. Таким чином, 

гуманітарний конфлікт в першу чергу спричинений різними сценаріями та векторами розвитку 

соціумів у рамках тієї чи іншої цивілізації. Інакше кажучи, причиною гуманітарного конфлікту є 
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не заперечення або піддавання сумніву універсальних моральних цінностей на рівні окремих 

культур, націй чи етносів, а розбіжність, іноді досить суттєва, в їх антропологічній 

інтерпретації. 

Між тим, доволі складно знайти досконалий метод аналізу гуманітарного конфлікту, 

оскільки ця проблематика лежить радше у площині абстрактно-теоретичного філософування, 

аніж безпосередньої практики. Тому емпірично можна дослідити лише наслідки його проявів у 

суспільній практиці. Наприклад, значно простіше прослідкувати розвиток військового, 

соціального чи економічних інтересів конфлікту, що є здебільшого логічним розгортанням або 

певним чином сполучені з гуманітарним конфліктом. 

Вважається, що перспективи вирішення гуманітарного конфлікту приховуються на рівні 

окремих політичних систем та їх потенційної здатності до комунікації. Саме можливість 

інформаційного обміну визначатиме інтеграційні процеси в майбутньому, шляхи збереження 

уявлення про самоцінність власної національної, політичної, релігійної, етнічної культурної 

ідентичності, про пошуки власного шляху, власної парадигми суспільного розвитку. 
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КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ 

 

Як показує дійсність, конфлікт є невідємною частиною суспільного, в т.ч. і політичного 

буття людини. Аби максимально зарадити негативним або небажаним наслідкам конфлікту, 

очевидно, слід зясувати його природу та розпізнати характерні особливості. Задля цього, окрім 

іншого, важливо знати класифікацію конфліктів. При цьому під класифікацією конфлікту 

прийнято розуміти процес або результат групування конфліктів відповідно до заданих 

параметрів, встановлених критеріїв або окремих ознак. 

В зарубіжній літературі, наприклад, різноманітні класифікації конфлікту наявні в роботах 

М. Дойча, А. Рапопорта, Б. Бернарда, Л. Козера, Л. Понді, Р. Мака, Р. Снайдера. 

Різноманіття типологій конфліктів є неминучим та виправданим. Досліджуючи конфлікт 

з окремих точок зору, науковці схильні виокремлювати певні підґрунтя для класифікації 

конфліктів відповідно до заданих цілей. При цьому класифікація конфліктів відіграє помітну 

методологічну роль. Вона слугує не лише засобом охоплення та впорядкування накопичених 

знань, але відіграє в значній мірі евристичну роль в процесі отримання нових знань. Спроби 

проаналізувати наявні конкретні приклади конфліктних ситуацій з точки зору обраного 

підґрунтя для класифікації нерідко сприяють виявленню принципово нових аспектів конфлікту, 

що уникали уваги дослідника раніше. 

Однак повною мірою методологічна роль класифікації конфліктів може бути 

реалізованою лише за умови дотримання основних логічних вимог, що висуваються стосовно 

наукової класифікації. Зокрема, підґрунтя для класифікації має бути чітко окреслене, а сам 

процес класифікації проведений послідовно. Внаслідок чого класифікація має виявитися 

повною стосовно виділеного підґрунтя і такою, що не перетинається. 

У науковій та науково-практичній конфліктологічній літературі вирізняють певні підходи 

до класифікації конфліктів. В залежності від критерію класифікації розрізняються такі види 

конфліктів. 

За масштабом виокремлюють глобальні та парціальні конфлікти. У парціальних 

конфліктах спостерігається протиборство окремих конфліктуючих сторін в межах певної 

структури чи системи. Суперечності в парціальних конфліктах розв'язуються найчастіше 
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авторитетом третьої сторони. 

Стосовно ставлення людини до конфлікту прийнято виокремлювати такі види конфліктів: 

- конфлікти, що оцінюються як небажані – при цьому з'являється захисна позиція 

особистості; 

- конфлікти, що сприймаються людиною, як необхідні – в такому разі людина поводиться 

природніше, адекватно. 

Цікавою також є класифікація конфліктів, запропонована Л. А. Єршовим: 

1. За джерелом: а) конфлікти, що виникають внаслідок дій об'єктивних факторів соціальної 

ситуації; б) конфлікти, що виникають внаслідок зіткнення потреб, мотивів, поглядів, 

поведінки. 

2. За змістом: а) конфлікти як ділові справи; б) конфлікти як особисті інтереси. 

3. За значущістю: а) конфлікти, важливі лише для окремих суб‘єктів; б) конфлікти, важливі для 

цілих структур, колективів або й сусвпільств. 

4. За типом розв'язання: а) конфлікти, що приводять до модифікацій обох сторін; б) конфлікти, 

що приводять до знищення однієї із сторін, її позицій, стереотипів, установок; в) конфлікти, 

що привели до іншої точки зору обидві сторони. 

5. За формою прояву: а) конфлікти того чи іншого напрямку дії, поведінки ("наближення – 

віддалення", "наближення – наближення", "віддалення – віддалення"); б) конфлікти тієї чи 

іншої якості, інтенсивності дії, поведінки; в) конфлікти, що виражаються вербальними чи 

невербальними засобами (мовчання, поза, погляд при сприйнятті суперника); г) за типом 

структури взаємин – приховані, відкриті; д) за соціальною формалізацією – конфлікти 

офіційні та неофіційні тощо; е) конфлікти "прав та обов'язків". 

Традиційне виокремлення видів конфлікту ґрунтується на суперечності конфліктуючих 

сторін. С. Чейз запропонував 18-рівневу структурну класифікацію, що охоплює явища від 

внутрішньоособистісного і міжособистісного рівня до конфліктів між державами, націями, аж 

до протистояння Захід – Схід. А.Г. Здравомислов, базуючись на працях Н. Смелзера, класифікує 

конфлікти на основі особливостей конфліктуючих сторін: 

1. Міжіндивідуальні конфлікти. 

2. Міжгрупові конфлікти (при цьому виокремлює такі типи груп: а) група інтересів, б) 

група етно-національного характеру, в) групи за спільністю становища). 

3. Конфлікти між асоціаціями, партіями. 

4. Внутрішньо- та міжінституціальні конфлікти. 

5. Конфлікти між секторами суспільного поділу праці. 

6. Конфлікти між державними утвореннями. 

7. Конфлікти між культурами і типами культур тощо. 
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ПОВЕДІНКА ТА ВЧИНКИ ЯК ОСНОВА ПРОЯВУ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ГРОМАДЯНИНА 

 

Чи не найповніше про природу людини і суть її буття говорить активність. В залежності 

від того, які саме способи активності домінують в людини, можна говорити про рівень її, 

умовно кажучи, духовного або ж еволюційного розвитку. Відповідно дослідження різновидів 

людської активності на предмет їх властивості спонукати чи стримувати людину в її розвитку є 

безумовно актуальним. При цьому слід врахувати, що і класична традиція філософування, 
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оперта на іудо-християнські канони та формальну логіку, і наука, зведена на стереотипах 

аксіоматичного зразка не мають в собі достатніх джерел, аби відбувся сутнісний прорив у сфері 

дослідження людської активності зокрема, та будь-яких досліджень у царині антропології в 

цілому. Відповідно визріла потреба в залученні і осмисленні глибинного досвіду людства, 

закарбованого в міфології та езотеричного досвіду. Спираючись на останні, поєднуючи їх з 

науковими теоріями та філософськими концепціями, можна дійти висновку, що поведінка 

людини є ознакою її тотального занурення в буденність, зумовленість присутністю інших та 

обставинами свого буття, концентрації на турботі, відсутності зосередженості та тотальної 

усвідомленості. Поведінка людини супроводжується рефлексією, а ще точніше внутрішнім 

діалогом. Тоді як дія та вчинки, так чи інакше за своє джерело мають спонтанність – властивість 

людини бути джерелом власної активності. Абсолютна ж відстороненість від будь-яких 

зумовлюючих начал досягається людиною в стані споглядання. Зрештою, ця стаття присвячена 

осмисленню вище зазначених проблем. 

Схоплення того, чим же насправді є поведінка, спонукає індивіда поступово відмовитися 

від поведінки на користь дії. Це є рівнозначним тому, що індивід поступово вчиться 

концентрувати свою увагу безпосередньо на потокові подій, що відбуваються тут і тепер. Крок 

за кроком він накопичує сили, аби відмовитися від звичних моделей реакції на стандартні 

ситуації. Тобто він поступово відмовляється від звичок на користь прямої реакції. Таким чином 

індивід вчиться покладатися на себе, довіряти собі, сприймати потік подій так, як вони є, а не 

через фільтри стереотипів. Разом з тим, як набувається вміння зосереджуватися на тому, що 

відбувається тут і тепер, автоматично ослаблюється інтенсивність внутрішнього діалогу. 

Спочатку він перестає бути всепоглинаючим та нав‘язливим. Відтак індивід легко може 

переключитися з одних міркувань на інші. Як наслідок, індивід набуває здатності управляти 

власною увагою, довільно зосереджуючи її на визначеному предметі чи процесі. Його більше не 

захоплює потік подій, бо він здатний чинити спротив всьому, що виводить його з рівноваги та 

стану зосередженості. 

Опанувавши стан зосередженості, індивід блокує власний страх перед невідомим. В 

нього більше немає психологічної потреби приховуватися за звичним, триматися за звички та 

тяжіти до зони комфорту, що сформувалася впродовж життя під тиском обставин. Він стає 

чистим діячем – людиною, що керується винятково з власних міркувань, звичайно 

співвідносячи їх з певними цінностями та принципами. Відповідно, дії, котрі до свого почату 

були співвіднесені з цінностями, а їх ймовірні наслідки отримали експертну оцінку, яку сам же 

актор і складає, стають вчинками. Таким чином, вчинок відповідає соціальній природі людини, 

але є такою собі протилежністю поведінці. Вчинок персоналізує діяча, тоді як поведінка тяжіє 

до змасовлення людини. Вчинок є такими собі воротами до чистої дії. Спочатку людина має 

вчитися співвідносити власні інтенції з цінностями. А потім вивільнити себе від всяких 

обмежуючих начал і обставин. Тобто її активність стає спонтанною, а життя вільним від будь-

яких упереджень і стримуючих факторів. 

В цілому, поведінка відповідає соціальній нерефлексованій активності, спрямованій на 

проживання життя. Вчинок в свою чергу говорить, що той, хто його вчинив, орієнтований 

власне становлення, але за посередництва суспільства. А дія виводить людину за межі всякого 

суспільного диктату, виказуючи природу самого діяча. 

 

УДК: 321 

ХИЛЯ Діана,  студентка 2 курсу 

факультету захисту рослин, біотехнологій та екології,  

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України 

Науковий керівник – КАЛУГА В.Ф., 

 докт.філос.наук, доцент 

 

ГРА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 



110 

 

 

До найпевніших речей, які характеризують людину та безпосередньо виказують її 

природу, належить активність. Це іманентна властивість всякої живої істоти, в т.ч. і людини. 

Різниця ж між людиною та іншими істотами з позицій спекулятивного мислення криється в 

спектрі та діапазоні оперативних можливостей. Людині, відповідно до формальної логіки, 

властива найбільша кількість форм активності – практично всі, які тільки можна вирізнити. А 

вирізняти прийнято слідом за Х. Арендт дві великі групи активності: vita activa та vita 

contemplativa. Робота, праця та дія в першу чергу репрезентують соціальний спосіб існування 

індивіда або множинну природу людини. А от мислення, тим паче споглядання сполучені з 

суб‘єктивним началом та відповідають природі людини. 

Дослідженню особливостей тих чи інших форм активності присвячено численні наукові 

праці в сфері психології, педагогіки, юриспруденції, філософії, а також механіки, анатомії, 

фізіології тощо. В той же час суть та природа активності як атрибуту істоти уникає з поля 

осмислення науковців. Відповідно різноманітні намагання віднайти ефективні механізми та 

засоби оптимізації різних форм активності людини, спираючись на формально-логічні методи, 

не мають помітного успіху. Сучасна людина, як вона себе знає, досить повільно опановує ті чи 

інші різновиди активності та використовує лише кілька відсотків з притаманного їй арсеналу 

оперативних можливостей. 

Очевидно, щоб змінити щось кардинально в даному випадку, тобто спонукати людину 

попервах хоча б до неупередженого осмислення власного становища, варто з‘ясувати, а чим 

сама по собі є активність в людському існуванні? Іншими словами, до якого з проявів активності 

можна звести всі відомі форми активності? 

Таким проявом активності взагалі, як стверджують численні практики, езотерики та 

мудрість, що дійшла до нас з глибин віків у вигляді міфів, є гра. Гра – унікальний прояв 

активності. Гра розуму або богів стоїть за проявом світу та формуванням і утриманням 

«картини» або образу світу. Соціальна гра – за формуванням і підтриманням зв‘язків та 

взаємодії між елементами спільноти. Віртуозна гра – за проявом майстерності. Спонтанність 

або «гра божественного вогню» – за абсолютною самодостатністю чи свободою. 
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Якщо подивитись у глибинну історію нашої країни, то можна провести паралелі щодо 

останніх подій на Україні. Не вперше наша країна зустрічається віч-на-віч з кризою, війною, 

непорозумінням, не вперше нам доводиться підтверджувати незалежність, яку ми отримали 

гідно та справедливо. Але пройшло небагато часу, як над Україною знову пролетіла чорна смуга 

– Євромайдан, Антитерористична операція на Сході, економічна криза. Нові виклики постають 

знову і знову перед Україною. 

Події Євромайдану, що почалися в листопаді 2013 року у зв'язку з рішенням уряду 

України припинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, 

викликали гостру політичну кризу і вже у лютому 2014 року призвели до зміни державної 

влади. 22 лютого президент Віктор Янукович, який полетів до Харкова, був оголошений 

Верховною Радою самоусуненим від виконання конституційних повноважень [1]. За 

твердженням ЗМІ, вперше слово "євромайдан" використовували 21 листопада в соціальній 

мережі. Відразу хештег «#» потрапив в тренди Twitter. До 22 листопада його використовував 

понад 21 тис. раз, коли акції вже проводилися в Донецьку, Івано-Франківську, Луцьку, Ужгороді 
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та Львові [2]. 

Під час Помаранчевої революції 2004 р. важливу роль в координації та організації 

протестуючих зіграли мобільні телефони. В умовах контролю інформаційного простору з боку 

влади за допомогою sms-повідомлень вдалося зібрати велику кількість людей. Підняти людей на 

протестні акції 2013 року допомогли соціальні мережі такі як Twitter і Facebook, які швидко 

рознесли інформацію про громадянські акції - всього за пару годин на Майдані Незалежності у 

Києві зібралися близько 1,5 тис. людей [2]. 

Помаранчева революція – кампанія протестів, мітингів, страйків та інших актів 

громадянської непокори в Україні. Вона організована і проведена прихильниками Віктора 

Ющенка - основного кандидата від опозиції на президентських виборах у 2004 році, а власне 

після оголошення Центральною виборчою комісією попередніх результатів, згідно з якими 

нібито переміг його суперник – Віктор Янукович. Акція почалася 22 листопада 2004 р. як 

реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результат виборів [3].  

Початок протестів на Євромайдані збігся з 9-ю річницею Помаранчевої революції. Крім 

того, 23 листопада 2013 року в Україні відзначали День пам'яті жертв голодоморів. [2] Нібито 

пройшло рівно 11 років, коли причиною масових бунтів та мітингів стала політична суперечка. 

Люди так само як у 2004 так і в 2013 році вийшли на Майдан, щоб довести до влади своє 

бажання правди. 

Перша акція розпочалася на Майдані Незалежності в Києві приблизно о 22:00. На мітинг 

зібралося від 1 до 2 тисяч чоловік. Сюди прийшли журналісти, громадські активісти та 

прихильники євроінтеграції. Пізніше підійшли опозиційні політичні лідери (Віталій Кличко, 

Олег Тягнибок та Арсеній Яценюк, також Юрій Луценко) [2]. О 23:30 частина протестуючих на 

чолі з депутатами від опозиції попрямували до Адміністрації Президента, скандуючи : «Україна 

– це Європа!». Однак підходи до офісу В. Януковича виявилися перекриті співробітниками 

міліції та автобусами з «Беркутом» [4]. 

Про Помаранчеву революцію можна сказати, що все завершилося благополучно без 

жертв, масових побоїв, як це сталося у 2013 році на Майдані. Події революції закінчилися тим, 

що було призначення Верховним судом повторного другого туру президентських виборів, були 

прийняті зміни до Конституції, які отримали назву Конституційна реформа 2004. Зміна 

правлячої еліти України, що відбулася в результаті «Помаранчевої революції», і пов'язана з цим 

переорієнтація внутрішнього й зовнішньополітичного курсу країни дали привід багатьом 

спостерігачам говорити про чергу «кольорових революцій», що почалася зі зміни влади в інших 

країнах колишнього СРСР [3]. Кожна така подія з кожним разом посилюється. Якщо, наприклад, 

Помаранчева революція як швидко почалась так і швидко завершилась, то Майдан як почався 

важко для громадян так і завершилася великою кількістю жертв, стражданням для багатьох 

сімей так і переріс в інформаційну війну, яка триває досі.  

Вночі 23 листопада 2014 р. партійні активісти опозиції почали облаштовуватися на 

Європейській площі. 30 листопада в 4 годині ранку міліція зажадала звільнити Майдан для того, 

щоб підготувати його до святкування Нового року. Учасники протестів, які перебували на 

площі, проігнорували цю вимогу. Командир «Беркута» Сергій Кусюк заявив, що люди вели себе 

агресивно, не реагували на заклики звільнити площу і закидували бійців «Беркута» пляшками, 

палицями і склом. За версією очевидців і журналістів, на площі в цей момент знаходилися в 

основному молоді люди - студенти вишів. За словами начальника ГУ МВС України в Києві 

Валерія Коряка, який взяв на себе відповідальність за акцію «Беркута», метою операції було 

розчищення Майдану для зведення новорічної ялинки і заливки катка. 79 осіб в ході силової 

акції отримали тілесні ушкодження, в тому числі 7 міліціонерів. З них, за офіційними даними, 

21 людина була відвезена в лікарню, 10 було госпіталізовано. Серед постраждалих опинилися і 

громадяни Польщі [5]. В ніч з 29 на 30 листопада протестна акція прийняла різко 

антипрезидентський та антиурядовий характер [6]. Це було початком масової акції, яка 

набирала обертів. 

Аналіз повідомлень українських соціальних медіа в цей період демонструє використання 

метафор протесту, що відображають сприйняття президента Януковича як «ворога народу», 
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«бандита» і «зрадника» [5] Масові зіткнення в Києві між учасниками протестів і міліцією 

відбулися 1 грудня, коли радикально налаштованими протестуючими були захоплені перші 

адміністративні будівлі. Була зроблена спроба штурму адміністрації Президента у ніч на 11 

грудня, коли влада ще раз спробували силою очистити майдан Незалежності. У ході зіткнень 19-

20 січня були поранені сотні людей, з'явилися перші жертви. 24 лютого 2014 р. в. о. міністра 

внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив на своїй сторінці в одній із соціальних мереж про 

порушення кримінальної справи за фактом масових вбивств мирних громадян, у зв'язку з чим 

Віктор Янукович і ряд інших посадових осіб були оголошені в розшук [6].  21 лютого 2014 року 

офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. 

Цього дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у жалобних 

промовах назвали «Небесною сотнею». Під час прощання з загиблими лунала жалобна пісня 

«Плине кача…». Список на виплату одноразової грошової допомоги родинам загиблих 

налічував 98 осіб [7]. 

Помилка Євромайдану була у тому , що політична еліта вирішила піти проти свого 

народу. Як здається, вони думали, що побивши і розігнавши студентів та інших учасників 

протесту, на цьому все закінчиться, люди злякаються та на Майдані буде святковий настрій, як 

це бувало завжди, але вони помилилися, Віктор Янукович помилився! У 2004 році політична 

еліта виявилася набагато розумнішою. На початку «Помаранчевої революції», коли в акції 

прийняло участь багато людей та військовослужбовців було набагато більше , політичне 

правління не пішло проти народу. Вони знайшли компроміс та протестна акція швидко 

завершилася. Це був довший шлях до влади для Віктора Януковича. 21 листопада (дата початку 

протестів) була оголошена національним святом як День гідності і свободи. Уперше Небесною 

сотнею полеглих учасників акцій протесту назвала поетеса Тетяна Домашенко у вірші «Небесна 

сотня воїнів Майдану», який вона написала 21 лютого 2014 року. Після таких подій, що 

пережили українці, мали б стати морально сильнішими, здобути змогу контролювати владу, 

намагатися йти до кращого життя. Багато людей померли на Майдані за ідеали людської 

гідності та демократії, їх ми з великою пошаною пам‘ятаємо як «Небесну сотню». 
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 

 

Соціальна реклама – досить молодий напрям у сфері суспільних комунікацій. Вона 

почала розвиватися в Україні не так давно й досі не набрала необхідних обертів. Тому вивчення 

цієї теми є надзвичайно актуальним та необхідним. На початку звернемось до уточнення змісту 

понять. Ціннісні орієнтації – це найважливіші елементи структури особистості, закріплені 

життєвим досвідом індивіда, всією сукупністю його переживань і фіксують значущі, істотні для 

особистості настанови, норми, ідеали. Сукупність сформованих, усталених ціннісних орієнтацій 

утворює своєрідний стрижень свідомості, який забезпечує стійкість особистості, моделі її 

поведінки та діяльності, що визначається її потребами та інтересами. Тому ціннісні орієнтації 

виступають найважливішим фактором, регулюючим та детермінуючим мотивацію особистості. 

Найважливішими ціннісними орієнтаціями особистості є патріотизм, колективізм, гуманізм, 

творчість. І одним із найзначніших інститутів впливу на становлення особистості, формування 

її ціннісних орієнтацій, соціальних настанов є засоби масової комунікації, зокрема соціальна 

реклама. Соціальна ж реклама, за визначенням Р. Харріса, – це вид комунікації, орієнтований на 

звернення до актуальних проблем суспільства та його моральних цінностей, спрямований на 

зміну моделей суспільної поведінки і залучення уваги до проблем соціуму.  

Історію соціальної реклами в Україні можна умовно розділити на два періоди: 

радянський та сучасний. У радянський час соціальна реклама була практично повністю 

монополізована державою і фактично зводилася до одного політичного типу. У рекламі 

використовувалися барвисті плакати з гаслами, що прославляли комуністичні ідеали. 

Основними проблемами, що хвилювали державу, були теми війни, боротьба з інакомисленням, 

допомога голодуючим та хворим, заклик до здорового способу життя, просування ідей 

комунізму. Для досягнення політичних цілей використовувалися і непрямі методи соціальної 

реклами – пісні, фільми тощо.  

Сучасна соціальна реклама більш різноманітна, як творчо, так і технічно. Вона менш 

заполітизована, але часто і в ній відображаються корисливі погляди різних громадських 

організацій та груп. На відміну від комерційної реклами, метою якої є стимулювання збуту 

певного товару та отримання прибутку, метою соціальної реклами, є пропагування 

загальнолюдських цінностей. У наші дні соціальна реклама являє собою новий затребуваний 

елемент культури ХХІ століття, вид діяльності, актуальний для сучасного суспільства. За 

даними опитування Дніпровського центру соціальних досліджень найактуальнішими 

проблемами в українському суспільстві за даними респондентами названо: СНІД (13,7%), 

наркоманія (13,24%), алкоголізм (10,96%). Соціальна реклама мусить враховувати ці тривожні 

реалії і своїми засобами намагатись їх послабити. 

Українська соціальна реклама насьогодні ще переживає процес становлення, тож в 

Україні соціальну рекламу розміщують лише ті ЗМІ, які частково або повністю належать до 

державної власності, а решта інформаційного простору, що складається переважно з 
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недержавних ЗМІ, не є насиченим соціальною рекламою, також існує проблема з 

фінансуванням.  

Тематика соціальної реклами невичерпна, адже щоразу виникають все нові й нові 

суспільні проблеми, які необхідно вирішувати. Але разом з тим, питання, які висвітлює 

соціальна реклама, досить тривалі у часі і потребують серйозного підходу. Сьогодення вимагає 

від держави активнішого використання соціальної реклами як способу залучення населення в 

соціальні процеси, як регулятора соціальної злагоди в суспільстві. Зокрема, слід звернути увагу 

на мотивацію недержавних організацій у фінансуванні соціальної реклами, адже не можна 

залишати в такому стані фінансування одного з інструментів державного управління 

соціальними процесами. 

В структурі соціальної реклами є такі компоненти: когнітивний, емоційний, 

комунікативний та мотиваційний (подаю за класифікацією М.Докторовича). 

- когнітивний – представлений соціально-ціннісною інформацією та символами, що 

важливо усвідомити, переглянути, закріпити, приділити більше уваги тощо. 

- емоційний компонент включає в себе ілюстрації, колір, голос і музику – все те, що 

спонукає до душевного відгуку адресата.  

- комунікативний компонент характеризується словом, слоганом і текстовим блоком – все 

те, що називається "прилипає" до язика, створює ціпкі "зачіпки" у пам‘яті і потім 

випливає мимоволі у розмові.  

- мотиваційний – актуалізує проблему, ціннісні установки, інтереси цільової аудиторії – 

все те, що сприяє формуванню власного морального кодексу, атитюдів та спонукає до 

розв‘язання проблеми або принаймні бажання розставити крапки над "і". 

Рекламу можна вважати ефективною лише в тому випадку, коли людина зробила для 

себе певний висновок і стала діяти так, як хотіли замовники рекламного продукту. Для того, 

щоб цього досягти рекламісти ретельно вивчають потреби, які є актуальними для представників 

певної цільової аудиторії, і намагаються запропонувати свій шлях задоволення даних потреб з 

використанням (або за рахунок) рекламованого товару.  

Узагальнюючи ж, можна сказати, що соціальна реклама має великий вплив на 

формування наших ціннісних орієнтирів і призводить до різноманітних наслідків. Не дивлячись 

на те, що цей напрямок є відносно новим у нашій країні і не завжди ефективним, в Україні 

соціальною рекламою займається невелика кількість рекламних агентств, у той час як досвід 

країн з розвиненою соціальною сферою показує, що значення маркетингу в ній з року в рік 

значно зростає. Ще соціальна реклама економічно дуже вигідна державі,оскільки розв‘язання 

багатьох соціальних проблем веде до поліпшення добробуту держави і її громадян. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ 

 

Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що безробіття в Україні хоч і дещо 

сповільнила темпи зростання, але продовжує домінувати в суспільстві. Кожного року ВНЗ 

України випускають багато висококваліфікованих фахівців.Що чекає студентів після закінчення 

вузу, адже в комплексі складних соціально-економічних проблем України, які пов‘язані з 

трансформацією економіки, відбуваються негативні зміни на ринку праці, які і є появою 

безробіття? 

Безробітна молодь – це особлива соціальна група, яка в певний час не має такої цінності, 
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як робота, пов'язаного з нею престижу, матеріального добробуту та загального визнання. Це 

відчутно впливає на загальну мотивацію поведінки молодих людей, мотиви вибору й 

опанування професії або перенавчання. Значну частину безробітної молоді становлять 

випускники вищих навчальних закладів, які здобули професію і вперше виходять на ринок 

праці. Проблеми молоді на ринку праці обумовлені певними особливостями соціального стану і 

трудової поведінки, а саме: досить високим освітнім рівнем; наявністю професії або 

кваліфікації; низькою адаптованістю та вразливістю щодо економічного та соціального 

становища; підвищеними вимогами щодо працевлаштування. Основною проблемою 

працевлаштування молодого випускника є пошук роботи за спеціальністю. Проте, певна частка 

підприємців беруть на роботу найбільш успішних випускників вищих навчальних закладів і 

оцінюють рівень здобутих знань. Багато роботодавців шукають спеціалістів з гарними 

теоретичними знаннями, вважаючи, що практичний досвід краще отримувати на підприємстві.  

Основною ж перешкодою є відсутність навичок міжособистісного спілкування, вміння 

презентувати та вести переговори, і головне, недостатній емоційний контроль. Значною 

проблемою випускників є також непідготовленість до роботи в реальному бізнесі, тобто 

відсутність практики. 

Розгляньмо детальніше проблеми випускників на ринку праці. По-перше, відсутність 

досвіду та стажу роботи. По-друге, існує проблема дискримінації жінок при прийомі на роботу: 

роботодавці воліють брати на роботу швидше чоловіків, ніж жінок. По-третє, проблема 

дисбалансу попиту та пропозиції на ринку праці. Проблема полягає в тому, що існує 

невідповідність між тим, які спеціальності на конкретний момент потрібні на ринку праці, і тим, 

фахівців яких спеціальностей випускають виші. По-четверте, проблема адаптації на ринку праці 

випускників вузів. По-п‘яте інфантилізм молоді в пошуку роботи – молоді люди часто не мають 

активної позиції в пошуку роботи, а відповідно не використовують багато з існуючих 

можливостей знаходження роботи.  

Для подолання проблеми безробіття, зокрема серед молоді, державною службою 

зайнятості здійснюються заходи активної політики сприяння зайнятості населення: надання 

інформаційних, консультаційних та профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та 

пошук підходящої роботи, сприяння в працевлаштуванні громадян, у тому числі шляхом 

організації підприємницької діяльності, організація професійної підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації безробітних, організація і фінансування громадських робіт, виплата 

допомоги по безробіттю. Однак проблеми соціального захисту безробітної молоді не цілком 

відрегульовані на законодавчому рівні, що впливає на матеріальне становище та соціальну 

поведінку молоді.  

Часто безробітними стають молоді люди, які вирішили змінити роботу. Основними 

мотивами, що спонукають молодь змінити роботу або знайти додатковий заробіток, є : низький 

рівень оплати праці; потреба кар'єрного зростання; незадоволеність умовами праці; майбутнє 

звільнення або закінчення терміну контракту; невиплата заробітної плати; невідповідність 

роботи отриманій кваліфікації. 

Як висновок слід зазначити таке. Безробіття молоді спричинене низкою причин, серед 

яких яскраво виділяються: високі вимоги працедавців, недостатній рівень освіти та небажання 

молоді прикласти достатніх зусиль до пошуку роботи. В сучасних умовах необхідно 

активізувати процеси підтримки ініціатив молоді щодо професійної підготовки та 

працевлаштування, заохочення її до активного пошуку роботи й отримання спеціальності або 

професії, що користується попитом на ринку праці. Для цього дуже важливою є повна та 

кваліфіковано надана інформація щодо перспектив професійного зростання молоді. Варто 

створювати такі умови, завдяки яким молодь була б зацікавлена в регламентованих видах 

діяльності, сприяти відродженню ціннісних орієнтацій до праці, які є основними засобами 

досягнення різноманітних цілей і, отже, виконують функцію регулятора соціальної поведінки 

особи. Державна політика щодо боротьби з молодіжним безробіттям є недостатньо ефективною. 

Це підтверджується відсутністю зв'язку між вишами та ринком праці, браком стимулювання 

роботодавців, які створюють робочі місця для молоді. Молодіжне безробіття сьогодні досягло 
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рівня загальносвітової проблеми, й потребує негайного вирішення як в Україні, так і в світі. 

Тому, для його подолання необхідно вивчати досвід боротьби з молодіжним безробіттям інших 

країн, потрібно впроваджувати сумісні зусилля з боку урядів всіх країн та міжнародних 

організацій. Негативні наслідки такої складної ситуації на загальносвітовому молодіжному 

ринку праці за умови не вирішення ситуації в повному обсязі зараз навіть важко передбачити. 

 

УДК 316.32/.42 

ОХРІМЕНКО Валентин, бакалавр 2 року навчання  

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження  

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України 

Науковий керівник − БОЙКО І.І.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

СУЧАСНІ ФАКТОРИ ТА ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

У суспільствознавчій літературі наводяться такі узагальнені фактори глобалізації: 

1. Технічні, технологічні: 

а) науково-технічний прогрес, революція в інформаційних, телекомунікаційних 

технологіях; 

б) процес формування загальнопланетарного науково-інформаційного простору, світової 

комунікаційної мережі, глобальних технологічних систем; 

в) розвиток міжнародної інфраструктури, нових поколінь транспорту та зв‘язку; 

г) технологічний прогрес в обробній промисловості тощо. 

2. Соціально-економічні: 

а) геоекономічні трансформації, що пов‘язані з розпадом соціалістичної системи 

господарювання та посиленням ринкової уніфікації сучасного світу; 

б)  залежність національних економік від зовнішніх чинників, що зростає; 

в) розвиток інтернаціоналізації виробництва на основі поглиблення міжнародного 

поділу праці; 

г) лібералізація сфери руху товарів і капіталів. 

3. Політичні: 

а) зростаюча орієнтація національних держав на зовнішні зв‘язки; 

б) взаємопроникнення сучасної макроекономічної політики урядів і центробанків; 

в) геополітичні зрушення, пов‘язані з розпадом світової соціалістичної системи. 

4. Морально-етичні: 

а) послаблення ролі традицій, соціальних зв‘язків і звичаїв; 

б) зростання мобільності духовно-емоційного спілкування; 

в) інтернаціоналізація освіти, культурного простору тощо. 

Формами прояву глобалізації є: 

а) бурхливе розширення світового фінансового ринку, різке збільшення обсягів і 

швидкості потоків капіталів, фінансових операцій, що здійснюються різними суб‘єктами 

світогосподарських зв‘язків; 

б) інтенсифікація міжнародних трансакцій, формування глобальних ринків робочої 

сили, товарів, інформаційних технологій на основі поступового демонтажу торговельних 

бар‘єрів, підписання багатосторонніх торговельних угод тощо; 

в) зростання відкритості й посилення взаємозалежності економік, господарсько-

технологічне зближення країн, інтенсифікація регіональних інтеграційних процесів, розвиток 

міжконтинентальної інтеграції тощо; 

г) становлення єдиного світового виробництва на основі інтенсифікації планетарної 

діяльності глобальних господарських комплексів (мультинаціональних компаній, 

багатопрофільних транснаціональних корпорацій, транснаціональних банків, їхніх об‘єднань 
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тощо); 

д) міжнародний рух циклічних коливань економіки, біржових, валютних і фінансових 

криз; зближення процентних ставок, внутрішніх і світових цін тощо; 

е) уніфікація ведення бізнесу, формування нової системи глобального управління; 

зростання кількості наднаціональних структур регулювання світового господарства, 

міжнародних і неурядових міжнародних організацій; 

є) інформаційно-культурне зближення народів, націй, подальше впровадження єдиних 

стандартів життя, уніфікація уподобань, цінностей, суспільної свідомості тощо; 

ж) порушення рівноваги світової екосистеми, загострення глобальних проблем. 

Глобалізація – це неодномірний, нелінійний процес, що виявляє неоднозначний, 

різноспрямований і суперечливий вплив на сучасний світогосподарський розвиток і економічну 

безпеку держав. 

Глобальні проблеми – це проблеми, пов‘язані з природними, природно-антропогенними, 

суто антропогенними (у тому числі економічними, соціальними) явищами, що виникли в 

процесі розвитку сучасної цивілізації і мають загальнопланетарний характер як за масштабами 

та значенням, так і за способами вирішення, а тому потребують координації зусиль всього 

світового співтовариства. 

Енергетична, сировинна, продовольча та інші проблеми давно стоять перед людством. 

Новими для сучасного етапу розвитку є їхній глобальний характер, оскільки вони зачіпають 

життєво важливі інтереси держав і народів, виступаючи потужними чинниками 

взаємозалежності та цілісності світу, надаючи йому нових інтегративних рис. 

 

УДК 316-044.922  

ЛЮБЦОВ Іван, бакалавр 2 року навчання  

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження  

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України 

Науковий керівник − БОЙКО І.І.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ 

 

Україна переживає період осучаснення суспільства і кращого пристосування до нового 

світового соціального середовища. Це означає, що поступ такого суспільства відбувається 

одночасно з пошуком та формуванням загальної ідеології (моделі, парадигми економічного, 

політичного та соціокультурного розвитку), узгодженням відповідного зразка, ідеалу, який міг 

би стати загальним орієнтиром і який би позитивно сприймала більшість населення. 

Актуальністю відзначається відпрацювання механізмів забезпечення соціального ідеалу, 

переосмислення історичної спадщини, обумовлених історичними реаліями, врахування 

можливих загроз, ризиків, викликів і майбутніх переваг.  

Складність здійснення трансформаційних соціальних змін в Україні зумовлюється тим, 

що в країнах колишнього СРСР сформувавсь і досить успішно функціонував радянський тип 

соціальної системи в усіх її вимірах (від економіки до ідеології, від соціальних відносин до 

життєвих стратегій, від соціальної структури до менталітету, від управлінської системи до 

домінування певного типу особи тощо). Це істотно відрізняє країни колишнього СРСР від 

решти країн колишнього радянського табору, де комуністичні режими утвердилися на порівняно 

нетривалий час. Натомість пострадянські країни опинились у стані системних 

трансформаційних змін всіх провідних соціальних інститутів, соціальної структури, 

національного державотворення, культурних форм та ідеологій тощо. 

Трансформаційні процеси в Україні відзначаються значними змінами становища всіх 

соціальних груп, розпадом старих соціальних зв‘язків і формуванням нових, котрі спричиняють 

кардинальні зміни соціальної структури суспільства. Для вирішення проблем, пов‘язаних зі 
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збільшенням тиску людини з боку соціальної системи, впливу технологізму, глобалізму, виникла 

потреба в нових формах соціального пізнання через таку категорію, як «ідентичність». При 

цьому криза ідентичності є не просто симптомом перехідного періоду, вона перетворюється на 

повсякденне явище, що супроводжує людину протягом життя. Це створило об‘єктивні 

передумови для формування стабільного стереотипу про маргінальне як звичайне явище 

сьогодення. За таких умов питання полягає швидше не в тому, як подолати кризу і яку 

ідентифікаційну матрицю протиставити старій, а в «…тому, які можна запропонувати технології 

виходу з ідентифікаційних криз, технології перманентної ідентифікаційної трансформації 

індивіда, технології адаптації до зростаючого тягара свободи».  

Нині ми маємо змогу спостерігати, як у пострадянських суспільствах старі форми 

політичного й економічного життя під тиском внутрішніх і зовнішніх факторів активно 

демонтуються та поступово замінюються новими організаційними формами, що є більш 

адекватними сучасним реаліям. Тому підхід до розуміння трансформаційного характеру 

соціальних змін повинен бути системно-цілісним, щоб були враховані не тільки матеріальні, а й 

ідеально-ціннісні чинники. Це означає, що необхідно аналізувати соціум, який 

трансформується, та притаманну йому духовну культуру разом як взаємопов‘язані вияви єдиної 

соціокультурної реальності. 

О. Куценко в розвитку українського суспільства, починаючи з 90-х років ХХ ст. виділяє 

основні трансформаційні фази. 

Перша (1990 – 1998 роки) – фаза заперечення посткомунізму. Депресивною формою 

суспільних відносин стали хаотичний капіталізм, а головною характеристикою соціальної 

системи – висока невизначеність стосовно майбутнього. 

Друга фаза (кінець 90-х років ХХ ст. – 2005р.) – відновлення, час соціального прогресу. 

Особливістю цієї фази є виявлення нової інституційної форми, так званого комбінованого 

капіталізму, за якого спосіб соціального регулювання ґрунтується на таких базових елементах, 

як ринок, державне втручання, економіка, соціально-політичний сектор. 

Початок третьої фази датується 2005–2006 роками. Це нова фаза розвитку українського 

суспільства, пов‘язана із кристалізацією неокласичного європейського шляху розвитку ринку, 

базованого на комбінованому та супроводжуваному деякими успіхами в мобілізації 

громадянського суспільства й певним прогресом демократії. Як стверджує О. Куценко, 

«сформована ситуація в Україні розкриває істотну соціальну невизначеність подальшого 

розвитку України, пов‘язану з латентним протестним потенціалом і потенціалом політичного 

радикалізму, що і далі накопичується за умов помітного інституціонального поліпшення 

українського суспільства» [1, c. 214]. 

Загалом упродовж ХХ ст. в країні сталися два великі історичні соціальні злами. З 1917 р., 

з початком перехідного періоду до нового суспільного ладу починається «скидання» цінностей 

дореволюційної імперії (як загальнолюдських, так і національних) та інтеріоризація нових 

радянських цінностей, які набувають форми сучасної ідеології. 

Другий етап набуває свого історичного виклику в середині 90-х років ХХ ст., коли 

починається «скидання» цінностей соціалістичної доби, витіснення їх із свідомості людей і 

загал починає приймати ідеологію капіталізму (гласність, деідеологізація суспільного життя, 

ліберальна економіка, приватна підприємницька ініціатива, вільна еміграція тощо). Водночас з 

розпадом СРСР сфера моральних цінностей стала ніби порожньою. Моральні критерії 

знецінились і, як наслідок, настали ідейно-цінісний вакуум, атрофія усталених соціальних 

зв‘язків і особистісної взаємодії, втрата чіткості, однозначності в оцінках індивідів. 
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1. Даниленко О., Малос Л., Нікітіна І., Решетняк О. Соціальна інтеграція та соціальні 

нерівності в контексті сучасних суспільних трансформацій у теоретичному ракурсі // 

Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 2008.− ғ4. – С. 211−218. 
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ІДЕЯ СУСПІЛЬНОГО ПРОГРЕСУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО 

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ 

 

Ідея обґрунтованості суспільного прогресу потребує серйозного переосмислення, 

оскільки в деяких сферах він дійсно спостерігається, а в інших здійснюється регрес і навіть 

архаїзація. Світ нині насичений протиріччями і конфліктами, розуміння шляхів вирішення яких 

відсутнє. Водночас виникає нова антропологічна дійсність, котра засвідчує значні 

трансформації самої природи людини.  

Ідея про неухильний суспільний прогрес сягає Нового часу, коли людство стало вважати 

свій розум всемогутнім. Було сформоване переконання в тому, що людство розвивається 

стадіально, проходячи послідовно епохи «дикунства», «варварства», «цивілізації» як своєї 

вершини.  

Проте нині виникає низка обставин, котрі змушують поставитись до ідеї прогресу з 

певним сумнівом. Сучасний світ змінюється в контексті формування нового світоустрою, 

контури якого ще не з‘ясовані. Процес модернізації у фундаментальному сенсі зайшов в тупик. 

Набуває сили інший процес, який визначається як соціальний постмодерн, як завуальована 

демодернізація, а в екстремальному аспекті – як процес неоархаїзації світу. 

На фоні послаблення ролі національних держав все більшого впливу нині набувають 

національні центри влади, а також нові транснаціональні соціально-політичні сили – 

різноманітні неформальні спільноти, що заперечують існуючий світопорядок (терористичні, 

кримінальні, а також групи управлінців, які зрослись з фінансовою олігархією).  

Світ, що глобалізується, відрізняється знецінюванням гуманізації. Спостерігається 

зростання соціально-економічного розриву між розвиненими та більшістю незахідних країн. 

Відсталість, пригніченість та інфантильно-споживацькі настрої бідних і невдах, егоїзм і сила 

транснаціональних корпорацій і глобальної олігархії спричиняють те, що нині значна частина 

населення планети проживає в бідності та злиднях, страждає й вмирає від хвороб і насильства. 

За умов панування неолібералізму висвітлились такі феномени: глобальний борг, процентні 

виплати по якому слугують затим джерелом нових позик; суцільна приватизація прибутків і 

водночас – цілеспрямована соціалізація витрат; свобода руху капіталів і перепони, що 

зростають на шляхах переміщення трудових ресурсів; універсальна комерціоналізація та 

механічна максимізація прибутку без урахування стану соціального середовища й господарської 

ємності біосфери Землі. Тут відбувається більшість військових конфліктів, терор проти власного 

народу, тут знаходяться країни, які називають такими, що не відбулися.  

Важливо й враховувати той факт, що після закінчення «холодної» війни порушилась 

сталість міжнародних відносин, розв‘язуються військові конфлікти.  

У зв'язку з тим, що глобалізація виглядає як вестернізація, це багато в чому спричиняє 

зіткнення різних ціннісних систем, цивілізацій. Розвинені країни не враховують те, що являють 

собою традиціоналістські релігійні системи цінностей і «общинна людина», котрі не визнають 

західний спосіб життя і безрелігійність. Тому в постколоніальному часі зазнали краху 

експерименти з прямим експортом західних моделей суспільства, зокрема спроби «експортувати 

демократію». 

Посилення ісламського фундаменталізму ґрунтується на запереченні основних західних 
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цінностей (свобода думки, відокремлення релігії від держави, розподіл влад, незалежний суд, 

емансипація жінок та ін.). В намаганні створити халіфат організації ісламських терористів 

закликають до загибелі «сатанинської» цивілізації. Тим самим кидається цивілізаційний виклик, 

котрий ґрунтується на принципово іншому розумінні цінності кожного життя. 

За таких умов сприяти зближенню цивілізацій, здавалось би, повинні релігії як 

виразники духовного тла людини. Насправді ж релігії не зближають, а відштовхують. Це стає 

можливим тому, що історичні релігії здебільшого спрощуються, їх духовна сутність 

затемнюється їх же застиглими зовнішніми формами, обрядовістю. Ось чому релігійне 

походження можуть мати й хибні цінності, оскільки вони є породженням саме релігійної 

поверховості. 

Отож, очевидним фактом є те, що замість діалога цивілізацій можна спостерігати скоріш 

монологічні маніфестації свого розуміння істини. За цих обставин важливо розуміти, що 

перевага сил, що заперечують цінності гуманістичної культури, в цивілізаційних конфліктах 

здатна викликати сильні потрясіння, які містять в собі небезпеку втрати людством своїх 

найвищих досягнень, антропологічну катастрофу. 

Слід зазначити, що в новому світі, який формується, істотно видозмінюються основи 

самих розвинених суспільств. 

На фундаменті християнської культури й виникла у підсумку правова держава, яка була 

нерозривно пов'язана з формуванням громадянського суспільства. Виявом цієї єдності є 

демократія (головна ознака Західної цивілізації). Основу її ціннісної системи складає свобода. 

Вже в Новий час людина тут є вільною передусім індивідуально (природно-соціальні спільноти 

розпались), а також релігійно і політично, що забезпечує свободу совісті та інтелектуальну 

свободу. 

Проте ці передумови багато в чому не змогли реалізуватись. Нині сутнісна природа й 

принципи громадянського й масового суспільства вступають у протиріччя, бо вони 

орієнтуються на різні цінності. Статусу людини, що має антично-християнське походження, 

протистоїть тиск цінностей суспільства масового споживання. Нині «втеча від свободи» (Е. 

Фромм) супроводжується зловживанням свободою: безрелігійне в цілому суспільство пригнічує 

культуру і спотворює олюднені сфери життя, що вже склались. 
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ДЕЯКІ СОЦІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТАНУ МОЛОДІ У СУЧАСНОМУ 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

Під час виконання даної роботи, було виявлено, що для багатьох наук в наші часи стали 

цікаві проблеми молоді, її освіта, виховання, соціальне становлення, участь у суспільному 

житті. Так соціологія відносить їх до найважливіших.  

Соціальне самопочуття молоді є одним з головних показників розвитку суспільства, а 

проблема формування її свідомості – однією з провідних у соціології. Для того щоб формування 

молоді відбувалося адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль і місце в 

суспільстві, з'ясувати її труднощі та проблеми.  

Об‘єкт соціології молоді та її функції. 

Об‘єктом соціології молоді є молодь це в свою чергу велика соціально-демографічна 

група, яку виділяють на підставі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального 

стану, соціально-психологічних особливостей. 
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Молодь тому і є специфічною спільнотою, що її суттєві характеристики і риси, на відміну 

від представників старших поколінь і вікових груп, знаходяться в стані формування і 

становлення. Сутністю молоді та проявом її головної соціальної якості є міра досягнення нею 

соціальної суб'єктності, ступінь засвоєння суспільних відносин та інноваційної діяльності.  

Функціями соціології молоді є: 

– методологічна – забезпечує розробку наукових засад для сучасної соціологічної 

молодіжної концепції та формування на цій основі сильної державної молодіжної політики; 

– теоретико-пізнавальна – полягає у виробленні специфічного понятійно-категоріального 

апарату, дослідженні сутнісної характеристики молоді як особливої соціально-демографічної 

спільноти; 

– прогностична – виявляє себе у дослідженні актуальних економічних, правових та 

соціальних проблем молоді, виробленні коротко- і довгострокових прогнозів їх розвитку; 

– практична – пов'язана з виробленням сучасних методик комплексного вивчення 

молодіжних проблем, встановленням ефективних механізмів, забезпеченням тісного зв'язку 

дослідницьких інституттів, лабораторій з державними і громадськими структурами, що 

працюють з молоддю; 

– управлінська – реалізується через науково обґрунтовані методи та форми діяльності 

державних, громадських установ щодо регулювання соціальних процесів у молодіжному 

середовищі. 

Стан дослідження молодіжних проблем 

Вивчення молодіжних проблем відбувається за багатьма напрямами, у різноманітних 

сферах життєдіяльності: праці, навчанні, сім'ї, неформальних організаціях, під час дозвілля, що 

передбачає активний обмін інформацією з іншими зацікавленими науками. Молодіжні аспекти 

вивчають соціологія праці, соціологія освіти, соціологія сім'ї, соціологія виховання, соціологія 

девіантної поведінки. 

Ці галузі соціологічного знання досліджують молодь в окремих сферах її 

життєдіяльності, їх дані допомагають скласти повнішу картину молодіжних проблем, процесів, 

явищ. 

Вітчизняна соціологія молоді, як і світова, розглядає молодь як компонент соціальної 

структури суспільства, зосереджується на вивченні особливостей її інтеграції у професійну 

структуру, умов здобуття освіти, специфіки молодіжної мобільності, становища молоді на ринку 

праці. Значно менше уваги вона приділяє проблемам молодіжної субкультури, стосункам між 

поколіннями, ціннісній свідомості, політичній орієнтації, життєвим стратегіям тощо. 

Тривалий час дослідники, що вивчали проблеми української молоді, працювали спочатку 

як російські, потім – як радянські соціологи. Природно, що історія вітчизняної соціології молоді 

розвивалась відповідно до обставин, що супроводжували розвиток російської і радянської 

соціології, тому їй притаманні як позитивні наробки, що були досягнуті за тих часів, так і всі 

негативні тенденції, що характеризують підходи до молоді як об'єкта соціологічного 

дослідження. 

Останнім часом загострилося чимало молодіжних проблем, серед яких найголовнішими 

є: 

- низький рівень життя, безробіття і значна економічна та соціальна залежність від 

батьків; 

- шлюбно-сімейні проблеми (високий рівень розлучень, сімейних конфліктів); 

- низька народжуваність – вже протягом трьох з половиною десятиліть в Україні 

зберігається рівень народжуваності, який не забезпечує навіть відтворення поколінь; 

- матеріальна незабезпеченість, відсутність умов для поліпшення житлових умов; 

- поганий стан здоров'я і зростання рівня соціальних відхилень (злочинність, пияцтво, 

наркоманія, проституція); 

- втрата ідеалів, соціальної перспективи, життєвого оптимізму. 

Постійно скорочується питома вага молоді щодо всього населення. В Україні за останні 

десять років її кількість знизилася з 22 до 20%. За всіма прогнозами, ця тенденція триватиме і 
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надалі. 

Вирішення цих проблем потребує розробки і втілення у соціальну практику державної 

молодіжної політики, яка повинна бути зорієнтована на створення нової системи професійної 

підготовки молоді з урахуванням тенденцій сучасного соціально-економічного буття, потреб 

ринку праці, подолання відчуження молоді від політичних та суспільних процесів. Але на 

рубежі XX–XXI ст. ефективній молодіжній політиці стали на заваді: дефіцит соціально-

економічних ресурсів, які б могли бути використані для вирішення молодіжних проблем; 

зниження життєвого рівня молоді, що спричиняє песимізм, соціальну апатію; невідповідність 

рівня професійної підготовки молоді реальним потребам суспільства; слабка консолідованість 

молодіжного руху. 

Головними структурними ланками такої політики повинні стати заходи щодо 

вдосконалення системи освіти молоді, формування та реалізації її соціальних та економічних 

інтересів, участь у політичній діяльності, реалізації духовних запитів і потреб. 

За останні часи з'явилась низка спеціальних дослідницьких центрів і осередків вивчення 

молоді та її проблем (як в межах академічної науки, так і при державних органах), що зрушило з 

місця справу наукового аналізу тенденцій у молодіжному середовищі. Перш за все слід 

відзначити появу спеціальної наукової служби при Міністерстві України у справах молоді і 

спорту, а саме Українського науково-дослідного інституту проблем молоді, заходами якого 

одержані цікаві соціологічні дані.  

Крім науково-дослідних підрозділів, у структурі інституту створені відділення 

підвищення кваліфікації працівників комітетів у справах молоді, підготовки працівників 

соціальних служб для молоді, вечірня жіноча гімназія, економічна школа та школа молодого 

політика. Остання за три роки свого існування підготувала 536 молодих політиків, які 

репрезентують 17 молодіжних та громадських організацій, 12 політичних партій в усіх регіонах 

України. 

У зв'язку з цим нового значення набуває соціологія молоді як спеціальна наука, що 

вивчає закономірності формування розвитку і відтворення молодого покоління. 
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СЕКЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МОВОЗНАВСТВА:  

ПРОЕКЦІЯ НА СЬОГОДЕННЯ» 

 

УДК 398.9 

ГРИНЧИШИН Іван, студент І курсу,  

факультету аграрного менеджменту, 

Нaцioнaльний унiверситет бioресурсiв 

i прирoдoкoристувaння Укрaїни 

Науковий керівник – КОСТРИЦЯ Н. М.,  

докт.пед.наук, професор 

 

КОМПОЗИЦІЙНА БУДОВА ТУРИСТСЬКИХ ПАРЕМІЙ 

 

Композиція паремій, хоч і розмаїта за формою, усе ж підпорядкована певним законам. 

Тому за характером будови їх можна розподілити на окремі типи або залежно від структури 

речень (просте, складне, сурядне, підрядне), або від типу моделі, за якою творяться різні 

тематичні групи.  

Дібрані нами туристські паремії ми структурно розподілили на 6 груп: 

- співвідносні з простим неускладненим реченням («Головне – не дати їжі виповзти з 

тарілки», «Чужий намет завжди кращий», «Швидко підняте з землі не вважається брудним», 

«Маленький рюкзак – ознака егоїзму»); 

- співвідносні з простим ускладненим реченням («Мокрого одягу в рюкзаку завжди більше, 

ніж сухого», «Найнебезпечніших каменів, як правило, не видно», «Мотузка, залишена без 

нагляду, сама зав‘язується у вузли»); 

- співвідносні зі складносурядним реченням («Язик краще короткий, а мотузка – довга», 

«Ніколи не поспішай – і нікуди не спізнишся»); 

- співвідносні зі складнопідрядним реченням («Як би добре не були спаковані речі, вони все 

одно намокнуть», «Продукти беруть в похід, щоб економити», «Речі, які часто 

використовуються, завжди знаходяться на дні рюкзака», «Що з‘їв, те не заберуть»); 

- співвідносні зі складним безсполучниковим реченням («Вільному – воля, ходячому – путь», 

«Більше грязі – ширша морда», «Зробив справу – прикрий гілками», «У поході миються 

тільки ліниві: їм ліньки чухатися», «Щастя не за горами, воно в горах!», «Вижив сам – 

«виживи» товариша», «У поході всі люди брати, тільки завгосп – єдина дитина в родині», 

«Головне правило зимового походу – не їсти жовтий сніг!»); 

- співвідносні з реченням з різними видами зв‘язку («Якщо інструктор падає у прірву, не 

заважай йому: він більш досвідчений і знає, що робить», «Робити те, що ти любиш, – 

свобода, любити те, що ти робиш, – щастя», «Парадоксальна річ рюкзак: у сонячний день 

спина мокра, а в зливу – суха»). 

У паремійному просторі існує чимало клішованих формул і конструкцій, повторюваних 

образів і їх вербальних оболонок. Серед найбільш поширених моделей досліджених нами 

туристських паремій можна виокремити такі формули:  

1. А = Б («Кожна травинка – в пузі вітамінка», «Маленький рюкзак – ознака егоїзму», 

«Смачно – це коли багато», «Духовна їжа – меню останнього дня турпоходу», «Гігієна – ворог 

туриста», «Альпінізм – це найкращий спосіб перезимувати літо», «Похід – найвірніший спосіб 

втратити вагу й репутацію», «Головне правило зимового походу – не їсти жовтий сніг!»). 

2. А не = В («Завгосп голодному не товариш», «10 кілометрів – для шаленої собаки не 

гак», «Гаряче сирим не буває»);  

3. Краще А, ніж Б («Краще недоїсти, ніж не їсти», «Краще привал, ніж перевал», «Краще 

переїсти, ніж недоспати»); 

4. Що А, те не Б («Що з‘їв, те не заберуть); 

5. А як Б (Жінка в поході – як валіза без ручки: тягнути важко, а кинути шкода», «Туризм 
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– як горілка: дуже противно, але затягує»; 

6. Не А, а Б («Немає поганої погоди, є погане спорядження»);  

7. Не все А, що Б («Не все те вийде, що усунуто»); 

8. Якщо А, то Б («Якщо туризм заважає роботі, кидай роботу», «Якщо вам спальник по 

коліно, то це рюкзак», «Якщо гора іде до вас, а ви не Магомет, тікайте швидше: це лавина!!!!», 

«Якщо інструктор падає у прірву, не заважай йому: він більш досвідчений і знає, що робить!», 

«Якщо на дачі достигли ягоди, пора в похід – їсти тушонку й макарони!», «Якщо весло може 

зламатися, то воно зламається», «Якщо намет уже встановлений, виявиться, що поруч 

знаходиться мурашник»). 

Отже, за характером будови туристські паремії можна розподілити на окремі типи або 

залежно від структури речень (просте, складне, сурядне, підрядне), або від типу моделі, за якою 

творяться. 

 
УДК 811.11 - 2 

ПЕРЕВІЗНИК Аліна, студентка І курсу 

 ННІ лісового і садово-паркового господарства, 

Нaцioнaльний унiверситет бioресурсiв 

i прирoдoкoристувaння Укрaїни  

Науковий керівник  ДЯДЕЧКО Л. А., 

старший викладач 

 

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСУ 

 

Сьогодні реклама відображає не лише рівень економічного розвитку суспільства, а є 

частиною його культури і впливає на свідомість і ціннісні орієнтири споживачів. Якщо в кінці 

минулого століття мовознавці здебільшого зосереджували свою увагу на вивченні мовної 

організації рекламного тексту, то на сучасному етапі вкрай необхідні наукові дослідження, 

спрямовані на прагматичні особливості реклами. Потреба в таких наукових розвідках зумовлена 

тим, що реклама створює для членів українського суспільства нову реальність, вона не тільки 

впливає на поведінку людей, а й формує нові ідеали, змінює уявлення про світ, пріоритети й 

уподобання, нав‘язує суспільні настрої.  

На сучасному етапі розвитку лінгвістики набув поширення термін дискурс. Під 

«рекламним дискурсом» розуміємо мисленнєво-мовленнєвий феномен, що охоплює дві складові 

– комунікативну взаємодію у сфері масової реклами, спрямовану на просування товару або 

послуги на ринку з допомогою мовних засобів за відсутності контакту комунікантів, з одного 

боку, та рекламний текст – з іншого. В основі такого розуміння рекламного дискурсу лежить 

процесуально-результативне лінгвістичне визначення дискурсу. 

Відомо, що умови ринкової економіки спричинили стрімкий розвиток реклами як 

соціального інституту й області професійної діяльності сотень тисяч людей у нашій країні. 

Реклама перетворилася у витончений механізм впливу на споживачів. Український ринок 

реклами молодший, ніж у провідних країнах світу, і вона імпліцитно суттєво відрізняється від 

західної, оскільки стан економіки в нашій країні ще на досить низькому рівні і більша частина 

населення зубожіла. Українці змушені часто відмовлятись і від дорогого відпочинку, і від 

багатьох товарів, які їм не по кишені. Те, що для жителів провідних західних країн світу є 

нормою, для більшості наших співвітчизників може вважатися розкішшю. Цей факт є причиною 

того, що рекламна комунікація в Україні здебільшого спрямована на цінності й уподобання 

споживачів, їх прагнення, мрії, а не на переваги певного бренду чи товару, як було раніше. 

Рекламісти зрозуміли, що марно витрачати великі кошти, розповідаючи споживачам про якості 

товару, краще запропонувати людям світ нових ідеалів, у який захоче зануритись покупець. 

Іншими словами це можна пояснити так: людина не купує шоколад – вона отримує „райську 

насолоду‖ (слоган з реклами шоколадного батончика «Bounty»). 

Особливістю української реклами, на нашу думку, є те, що вона проста для розуміння 
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пересічних споживачів, розрахована на середньостатистичного реципієнта, у ній часто 

акцентується увага на банальних істинах – саме такі рекламні тексти швидко сприймаються й 

запам‘ятовуються.  

Психолінгвістичний аналіз рекламного дискурсу повинен стати невід‘ємною складовою 

у системі вивчення лінгвістичних аспектів реклами, оскільки дає можливість виявити підґрунтя 

вживання тих чи інших мовних засобів різних рівнів під час створення рекламних текстів. Ще 

одним аспектом лінгвістичного вивчення рекламного дискурсу є когнітивний аспект, який 

дозволяє уникнути однобічного опису рекламних текстів і дає змогу розглядати рекламу як 

складний процес передачі інформації. Когнітивний підхід до побудови рекламного тексту як 

прагматично орієнтованого на виклик перлокутивного ефекту передбачає врахування 

концептуальної картини світу адресанта й адресата та її об‘єктивацію мовними засобами при 

розподілі інформації в рекламному тексті. В аспекті когнітивного аналізу рекламного дискурсу 

варто також звернути увагу на визначення структури когнітивної моделі останнього та на її 

мовну репрезентацію. Існує спроба дослідниці О.Є. Ткачук-Мірошниченко відтворити таку 

модель, яка, на її думку, складається з мотиваційної та ін‘юктивної частин, зв‘язок між якими 

можна представити таким чином: адресант спонукає адресата до дії з допомогою наведення 

мотивувань, які розподіляються за такими групами: позитивна характеристика адресата, 

результату дій об‘єкта реклами на адресата; позитивна характеристика об‘єкта реклами, у яку 

входять: швидкість його дії, ефективність, перелік послуг і характеристика товару та послуги, 

якісна характеристика джерела об‘єкта реклами – адресанта.  

Отже, застосування до характеристики реклами положень когнітивної лінгвістики дає 

можливість уникнути однобічного формального аналізу цього явища, змушує науковців під час 

здійснення різних лінгвістичних досліджень, спрямованих на рекламний дискурс, звертатися до 

сутності процесу рекламування, когнітивних механізмів, що обумовлюють його характер. 

Рекламний текст містить у собі цілий ряд екстралінгвістичних компонентів і буде 

адекватно сприйнятий при їхньому гармонічному сполученні. Якщо не врахувати цей фактор 

під час перекладу, тоді не вдасться перекласти рекламний текст іншою мовою із найбільшою 

ефективністю. Рекламний текс ніколи не можна перекладати дослівно, тому що в цьому випадку 

він може втратити зміст і силу свого сугестивного впливу. При перекладі рекламних текстів 

необхідно враховувати етичні, психологічні характеристики аудиторії й споживача, специфіку 

мови й культуру країни, для якої даний текст призначений. Якщо аудиторія, на яку спрямований 

текст рекламованого продукту, різноманітна з позицій віку і соціального стану, то перекладачі 

користуються винятково загальновживаною лексикою, яка є зрозумілою кожному носієві цієї 

мови та має широке застосування в повсякденному спілкуванні. 

У пошуках оригінальних й ефективних слів у рекламному дискурсі часто функціонують 

нові лексеми, які складаються із частин відомих слів і є перекрученими словами активної 

лексики української або іноземної мов. Одним зі способів створення нових слів є запозичення. 

У цьому випадку нове слово повинно бути пов‘язане й за змістом й асоціативно з об‘єктом 

реклами. Якими б не були знову створені слова, вони повинні відповідати характеристикам 

аудиторії, на яку спрямоване рекламне повідомлення. 

Оскільки головне завдання реклами полягає у приверненні уваги потенційного 

споживача до товару чи послуги, то сучасний рекламний дискурс характеризується 

прагматичним потенціалом, а отже, рекламні тексти є експресивними і містять елементи, які 

увиразнюють рекламне повідомлення на різних мовних рівнях, крім того, наявність 

вербального, невербального та позамовного компонентів у рекламному дискурсі безпосередньо 

стосується процесу впливу реклами на адресата і належить до аргументації, яка є основою будь-

якого рекламного дискурсу й утворює його прагматичний компонент, що складається з логічної 

та емоційної аргументації. 
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УДК 811.11  

КОЗАКУЛ Тамара,  студентка І курсу  

ННІ лісового і садово-паркового господарства, 
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i прирoдoкoристувaння Укрaїни  

Науковий керівник  ДЯДЕЧКО Л. А., 

старший викладач 

 

ОКАЗІОНАЛІЗМИ В СУЧАСНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 

Поява нових лексичних одиниць у мові в усі часи привертала увагу мовознавців. 

Лексичні новотвори свідчать про динамічний характер мови, про здатність до змін і збагачення 

її словникового складу, особливо в період активних перебудов, що відбуваються в 

економічному, політичному та культурному житті суспільства сьогодні. Появу оказіональних 

слів у текстах реклами можна пояснити необхідністю надати певним явищам, предметам чи дії 

експресивного відтінку, більшої образності з метою привернення уваги потенційного 

споживача до рекламованого товару. 

Термін «оказіоналізм» походить від лат. occasionalis – випадковий (occasion – випадок). 

Цей термін був ужитий уперше в 1957 році Н.І. Фельдман, хоча чіткого визначення цього 

терміна науковець не дала. Лексеми «оказіоналізм», «оказіональне слово», «оказіональний 

словотвір» є синонімічними й вживаються сьогодні багатьма мовознавцями. Оказіоналізми, які 

функціонують у сучасних рекламних текстах, характеризуються такими ознаками: 1) 

експресивністю; 2) ненормативністю; 3) новизною і незвичною будовою; 4) нерегулярністю 

використання; 5) залежністю від контексту; 6) здатністю трансформуватись в усно-розмовну 

комунікацію. Виникнення оказіоналізмів у сучасних рекламних текстах свідчить про своєрідну 

демократизацію мовної комунікації. Функціонуючи в рекламному дискурсі, вони привертають 

увагу споживача до товару, викликаючи інтенцію його придбати й часто маніпулюючи 

людською свідомістю. 

Процес виникнення оказіональних новотворів можна пояснити тим, що рекламісти 

хочуть надати повідомленню більшої експресивності і прагматичності. Крім оказіональних 

слів, у рекламних текстах часто вживаються оказіональні словосполучення або оказіональні 

перефразування відомих висловів, у яких відбувається переосмислення внутрішньої семантики 

та які допомагають створити нові асоціації. Оказіональні новотвори, які виникли в рекламі, 

мають такий потужний вплив на адресата, що часто починають функціонувати в усно-

розмовній комунікації. 

Щоб привернути увагу покупців, рекламісти неодмінно використовують нове 

«оригінальне» слово. Особливістю рекламних оказіоналізмів є те, що більшість з них творяться 

від назви товару, що рекламується:  

1) фантануй пригоди – від назви напою «Fanta»; 

2) дірольна чистота та свіжість – від назви жувальної гумки «Dirol»; 

3) шейканемо, бебі – від назви напою «Shake»; 

4) не гальмуй – снікерсуй, снікерсуй по-новому, снікерс-урбанія 2007 – від назви шоколадного 

батончика «Snikers»; 

5) Мажор – два поршні твого драйву (реклама шокол. батончика). Англійська лексема drive 

означає «їхати, гнати, швидко рухатись, нестися; енергійні зусилля, енергійна робота, 

напруження в роботі; збудження, гонитва; для тих, хто займається гольфом або тенісом, – 

один з основних сильних ударів» (в англійській мові, залежно від контексту, має близько 14 

значень). В українській мові новотвір «драйв» зафіксовано в словнику жаргонної лексики – 

«драйв – особливе звучання, емоційна насиченість, внутрішня напруга музичної композиції; 

почуття пристрасного запалу, піднесеності, натхнення; велика емоційна напруга» . Цей 

новотвір сьогодні активно функціонує в усно-розмовній комунікації як елемент соціолекту; 



127 

 

6) «Jacobs Monarch – сила аром оксамиту» (реклама кави). Оказіоналізм утворений із 

допомогою злиття двох кореневих морфем від аромат + оксамит. Аромат (від грец. aroma – 

пахощі) означає «духмяний, приємний запах; невловимий відбиток»; оксамит – «тканина з 

густим коротким ворсом із натурального шовку або штучного волокна», оксамитовий – 

«зшитий з оксамиту», але часто цей прикметник використовують у переносному значенні, 

наприклад: «приємний, м‘який голос». Отже, новотвір «аромоксамит» потрібно розуміти як 

«приємний, м‘який запах», а «сила аромоксамиту» – «сила приємного, м‘якого запаху». 

Особливістю оказіональних новотворів, ужитих у рекламних повідомленнях, є те, що 

вони надають тексту живої образності, підсилюють емоційність. Рекламісти, створюючи такі 

оказіоналізми, не ставлять за мету ввести їх у загальний вжиток, вони ніби надають контексту 

нових семантичних відтінків, актуалізуючи внутрішні форми і створюючи перлокутивний 

ефект. 

Отже, мова є складною динамічною системою, що постійно й безперервно розвивається. 

Найбільш активно відбуваються зміни лексичного рівня мови, оскільки лексика реагує на всі 

події сучасного суспільного, громадського, економічного, політичного та культурного життя. У 

зв‘язку з цим у центрі уваги сучасного мовознавства знаходяться проблеми неології, зокрема 

вивчення оказіоналізмів, що дають змогу спостерігати живі процеси, які відбуваються у мові. 

Оказіоналізми  представлені чотирма основними частинами мови, що в кількісному 

відношенні розподіляються так: іменники, прикметники, дієслова, прислівники. Основним 

способом утворення іменникових оказіоналізмів є морфологічний, у межах якого високою 

продуктивністю відзначається суфіксація, осново- та словоскладання, значно менше 

використовується префіксація. Кількісно невелику групу складають іменникові оказіоналізми. 

Природу оказіонального слова прийнято визначати у співвіднесенні з неологізмом, 

потенційним словом і канонічним. На відміну від останніх, це така мовленнєва одиниця, яка 

створюється конкретним мовцем за непродуктивною або малопродуктивною моделлю, є 

ненормативною й служить для вираження відтінків експресії. Оказіоналізми і в ЗМІ, і в рекламі 

викликають у потенційних споживачів інтенцію придбати рекламований товар, а отже, роблять 

рекламний текст оригінальним, коротким і створюють асоціативні зв‘язки між текстом реклами 

й товаром. 
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ЕКСПРЕСИВНІСТЬ СУЧАСНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ 

 

Життя сучасного суспільства неможливо уявити без реклами. Вже багато років, будучи 

постійною супутницею людини, вона змінюється разом із нею. Характер реклами, її зміст і 

форма зазнають кардинальних метаморфоз разом із розвитком продуктивних сил суспільства, 

зміною соціально-економічних формацій, і тому роль реклами не обмежується ні рамками 

комерційних комунікацій, ні навіть усією ринкової діяльністю. Щоденний вплив реклами на 

мільйони потенційних споживачів сприяє формуванню купівельних переваг, входить у 

соціальне середовище та бере участь у становленні певних стандартів мислення, соціальної 

поведінки різних верств населення в кожній країні і в усьому світі.  Багато сучасних дослідників 

(Бернадська Ю.С., Марочкіна С.С., Дядечко Л.А. та ін.) досліджували особливості побудови 

рекламних текстів, проте на сьогодні ця проблематика залишається актуальною. 

 – спеціальна інформація про осіб, продукцію або товар, що розповсюджена в 

будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару з метою прямого чи 

опосередкованого одержання прибутку. Завдяки характерним особливостям реклами: 

експресивності текстів, яскравості, використанню просторічної лексики та соціолектів, 

застосуванню гумору та емоційності, рекламні тексти привертають увагу споживачів.  

Щоб реклама сприймалася покупцями та гарно запам‘ятовувалась, рекламісти часто 

використовують просторічну лексику – більш зрозумілу і доступну для звичайного пересічного 

громадянина. За даними Дмитрієвої Л.М. (2005), існує два найбільш вражаючих і надійних 

слова – новий і безкоштовний у всіх варіаціях. До найбільш уживаним можна віднести такі 

слова: зараз, тепер, тут, сьогодні, представляємо вам, пропонуємо, оголошуємо, повідомляємо 

вас, радимо, це те, що треба, тільки що надійшов у продаж, поліпшення, вперше, бажано, 

ефективний, натуральний, економія, прибуток, вигідна угода, швидко, легко, потреба, пошук, 

ось правда про..., чудово, amazingly, сенсація, революція. Абстрактні слова означають поняття 

або концепції, які не можна сприйняти за допомогою наявних у людини органів почуттів, 

наприклад: любов, надійність, якість, краса, комфорт, затишок, чистота, свіжість. Конкретні 

слова означають предмети або явища реального світу, що можна побачити, доторкнутися, 

понюхати. Чим більш конкретне повідомлення отримує людина, тим більш точне уявлення у 

вигляді галереї, звуку або почуття вона формує. Переваги товару легше описати абстрактними 

поняттями. Розмитий узагальнений сенс виключає розбіжність особистих очікувань від товару з 

пропонованим товаром, а зловживання абстрактної лексикою призводить до створення 

невиразних, шаблонних рекламних текстів, слоганів, коли одну і ту ж фразу можна легко 

співвіднести з різними товарними категоріями. Таким словом, наприклад, стало смак: 

«Неповторний стійкий смак» (Stimorol), «Чудовий смак і захист від карієсу» (Orbit), «Смак 

здорового житт» (J7), «Все, що потрібно для кращого смаку» (Kalve), «Весело і смачно!» 

(McDonalds), «Знак гарного смаку» (Lipton). На думку Дядечко Л.А., «вдалий слоган часто є 

незалежним рекламним текстом і найбільш експресивним його елементом. Інколи весь 

рекламний текст складається лише зі слогана, а отже, семантична насиченість і мала форма 

дозволяють порівняти слоган з «літературою малих форм  – прислів‘ями, приказками, 

афоризмами, які легко запам‘ятовуються і часто цитуються в усно-розмовній комунікації». 

Головна мета гумористичної реклами – створити гарний настрій і «приклеїти» його до 

рекламованого недорого товару або послуги. Більшість рекламних повідомлень може бути 

віднесено до «розважального» типу реклами. Реклама часто не в змозі донести повний обсяг 

інформації, і тому її основні завдання – привернення уваги і розважальна функція. При 

створенні рекламних роликів з використанням гумору обов‘язково враховують смаки конкретної 

цільової аудиторії, інакше реклама може спрацювати прямо протилежно і згубно відіб‘ється на 

товарі або послузі. Гумор не застосовують у рекламі елітних товарів, оскільки вони орієнтовані 

на людей з високим достатком, які не люблять, коли над ними сміються. Гумористична реклама 

чудово виконує своє завдання за умов дотримання певного ряду умов. Перш ніж 

використовувати гумор, рекламодавець має визначити доречність такого типу рекламних 

текстів. Далі треба проаналізувати характеристики цільової аудиторії, до якої буде звернена 

реклама, а потім, базуючись на цих характеристиках і на цілях рекламної кампанії, поставити 

чітке завдання креативному відділу. 

З позиції соціолінгвістики цікавим є те, що люди під впливом експресивних рекламних 

протекстів дають цікаві імена свійським тваринам. Процес номінації експлікують різні 

прецедентні мотивації. Нами було зафіксовано, що, наприклад, біле кошеня назвали Тигрюля. 

Згадаймо, коли йшла передвиборча кампанія Юлії Тимошенко, на початку 2010 року були 

надруковані рекламні плакати з написом «ТигрЮЛЯ», на яких Юлія Володимирівна тримала на 

руках тигреня-альбіноса (2010 – рік Тигра за східним календарем). Саме оказіоналізм 

ТигрЮЛЯ, центральною фігурою якого стало ім‘я ЮЛЯ, і спричинив появу назви котеняти, яке 

теж було білого кольору. Чорного собаку господарі назвали Рошен, пояснюючи це тим, що пес 

любить солодощі (прототекст – рекл. торг. марки «Roshen»). У результаті дослідження нами 

було зафіксовано, що тварин, переважно собак і котів, можуть називати Редбул, Дюрасел, Дірол, 

Орбіт, Снікерс, Баунті, Твікс, Бонжур, Рондо, Лакалут, Бондюель, Кікі тощо. Такі назви, 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
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прототекстами яких стала реклама, безумовно, викликають посмішку в реципієнтів.  

Отже, ефективність реклами буде залежати від експресивності її тексту. Яскравість, 

оригінальність, змістове наповнення слоганів, чіткість та лаконічність рекламних текстів дають 

змогу рекламі стати оригінальною, запам‘ятовуватись і впливати на потенційних споживачів. 

 

УДК 821.11 - 34 

СЮНЯКОВА Каміла,  студентка 1 курсу  

ННІ лісового і садово-паркового господарства, 

Нaцioнaльний унiверситет бioресурсiв 

i прирoдoкoристувaння Укрaїни  

Науковий керівник  ДЯДЕЧКО Л. А., 

старший викладач 

 

ПОЛІТИЧНИХ ФАКТОРИ ВИНИКНЕННЯ НОВИХ СЛІВ У МОВІ 

 

Українська мова завжди була під упливом різноманітних політичних подій. На утворення 

неологізмів в мові впливає багато факторів, зокрема одним із найвпливовіших є політичний. 

Вивчаючи політичний фактор впливу на мову, варто згадати Помаранчеву революцію (листопад-

грудень 2004 року). Відомий український соціолінгвіст Леся Ставицька яскраво 

охарактеризувала події, які відбувалися в мові після цих подій: «…Змінилася стилістика 

спілкування влади з народом, ми почули м‘які інтимні інтонації у звертаннях народного лідера  

на зразок моя націє, мої друзі, моя Україно, мої любі, дорога помаранчева громадо тощо…». 

Сферами, з яких суспільство може переймати нову лексику, є різноманітні засоби 

масмедіа та комунікації, головною метою яких є спрямування уваги на велику кількість 

адресатів та вплив на свідомість суспільства для того, щоб донести до них інформацію 

політичного змісту. Преса, як відомо, відіграє важливу роль у політичному інформуванні 

суспільства і є одним із основних джерел, де показується вплив політичної сфери на 

виникнення неологізмів в українській мові. Оскільки екстралінгвальна суспільно-політична 

ситуація вирізняється динамічністю, а лексико-семантичний рівень є найчутливішим до 

зовнішніх чинників, то саме на прикладі політичного дискурсу найкраще простежуються 

динамічні процеси, які відбувалися в українській мові на початку ХХІ століття. 

Неологізми, які виникли в мові за останні роки, чудово підкреслюють, які насичені 

подіями роки довелося пережити Україні. Сьогодні Євромайдан – це та політична подія, яка 

безпосередньо має вагомий вплив на формування нового українського лексикону. Слово 

«євромайдан» означає сукупність людей, які прагнуть входження України до Європейського 

Союзу. Лексема «антимайдан» не зафіксована лінгвістами в словниках, але ж зараз вона має 

значення протистояння суспільству, яке виступає за входження до Євросоюзу.  

Лексема тітушки (молоді люди, часто спортивної статури, яких залучають для охорони, 

провокацій чи силових дій на будь-яких масових заходах) міцно закріпилася у вакабулярі 

комунікантів. ЇЇ неформально називали неологізмом 2014 року, який походить від прізвища 

Вадима Тітушка, котрий конфліктував із журналістами під час акції «Вставай, Україно!» 18 

травня 2013 р. 

Новотвір «бімба» означає будь-яку спробу перешкодити учасникам Євромайдану. Слово 

з‘явилося після того, як у розпал протестів по кілька разів на день закривалися центральні 

станції київського метрополітену – нібито хтось повідомляв  міліцію про замінування підземки. 

Люди жартували, що «мінером» міг бути тогочасний голова уряду М.Азаров, і переробили слово 

«бомба» під характерну манеру вимови тодішнього прем‘єр-міністра України. 

Автомайдан – мобільний підрозділ Євромайдану, стихійно виник у першу добу після 

розгону силовиками «студентського Майдану» в ніч на 30 листопада 2013 р. Акції Автомайдану 

збирали сотні автомобілів. Найбільш масовими стали автопробіги до заміських маєтків 

представників влади (Межигір‘я, Конча-Заспа, Пуща-Водиця), пікетування ДАІ. Активісти 

Автомайдану, як відомо, піддавалися жорстокому переслідуванню з боку «тітушок» і 
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силовиків, їхні автомобілі спалювали невідомі. Антимайдан – узагальнена назва масових акцій у 

грудні–лютому 2014на підтримку чинної влади. Місцем постійної дислокації Антимайдану в 

Києві став Маріїнський парк. У грудні учасниками Антимайдану були переважно бюджетники, 

звезені з південно-східних регіонів країни, а потім – озброєні «тітушки». 

Бикоко (золотий батон) – збірна назва стилю архітектури, інтер‘єрів та побуту, якому 

віддавали перевагу вищі представники колишньої влади. Лексема дещо співзвучна з «рококо» – 

стилем в архітектурі. Неологізм бикоко став надбанням громадськості після перемоги Майдану. 

Найбільш характерні приклади – Межигір‘я та маєток Віктора Пшонки. Визначальні риси: 

близький до кітчу, гламуру та чипендейлу, але з неймовірним прагненням до зухвалої розкоші. 

Апофеоз бикоко – двокілограмовий батон, виготовлений із золота, знайдений у резиденції екс-

президента України В. Януковича. 

Грушевського (вулиця та коктейль) – вулиця Грушевського в Києві з 19 січня 2014 р. стала 

місцем жорсткого силового протистояння між активістами Майдану та силовиками, а також 

місцем загибелі перших жертв цих зіткнень. При цьому ведення вуличних боїв саме на 

вул. Грушевського було безглуздим з оперативно-тактичної точки зору. «Коктейль Молотова» з 

огляду першого масового застосування на вул. Грушевського також стали називати 

трансформованим висловом «коктейлем Грушевського». 

Вислів «зелені чоловічки» – іронічна назву озброєних людей у військовій формі без 

розпізнавальних знаків, які часто приховують свої обличчя, які заполонили Крим до початку 

березня 2014 р. Є безліч доказів, що «зеленими чоловічками» були військовослужбовці 

російської армії, але Володимир Путін офіційно відхрестився від їхньої приналежності до ВС 

РФ, заявивши, що це – «місцеві сили самооборони». Російська пропаганда використовує по 

відношенню до них термін «ввічливі люди» або «ввічливі озброєні люди», а в Україні їх назвали 

іронічно «зелені чоловічки». 

Лексичний новотвір Путлер означає прізвисько Президента Росії Володимира Путіна 

після початку окупації Криму. «Тритушки» (триголова опозиція) – іронічна народна назва 

лідерів парламентської опозиції 2014 р. Володимира Кличка, Олега Тягнибока й Арсеній 

Яценюка, яка набула поширення в той момент, коли опозиційні лідери проявляли нерішучість, 

робили спроби дійти компромісу з В. Януковичем, втягнувшись у довгі переговори з владою. 

Отже, політичні події мають вагомий вплив на розвиток українського лексикону на 

початку ХХІ століття. Після Помаранчевої революції наша мова поповнилася безліччю 

неологізмів, які широко застосовувались суспільством під час тих подій. Євромайдан і події в 

Україні 2014 – 2015 рр. суттєво вплинули на словниковий склад української мови – з‘явилися 

нові слова і вислови, які сьогодні активно продукуються і в публіцистичному, і в розмовно-

побутовому дискурсах. 
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ГУМОР У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 

 

Життя сучасного суспільства неможливо уявити без реклами. Вже багато років, будучи 

постійною супутницею людини, вона змінюється разом з нею. Характер реклами, її зміст і 

форма зазнають кардинальних метаморфоз разом з розвитком продуктивних сил суспільства, 

зміною соціально-економічних формацій, і тому роль реклами не обмежується ні рамками 

комерційних комунікацій, ні навіть усією ринкової діяльністю. Щоденний вплив реклами на 

мільйони потенційних споживачів сприяє формуванню купівельних переваг та бере участь у 
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становленні певних стандартів мислення, соціальної поведінки різних верств населення в 

кожній країні і в усьому світі.  

Гумор – невід‘ємна частина побуту і культури будь-якого народу. Він допомагає людині 

відпочити після метушні, роботи, турбот і тривог, повертає сили, бадьорість духу, заряджає 

особливою енергією. Почуття гумору в тій чи іншій мірі притаманне кожній людині.  

Велика кількість рекламних повідомлень містять гумор рекламних повідомлень. Така 

реклама швидше привертає увагу і краще запам‘ятовується, у ній більше експресії, а отже, і 

сила впливу такого рекламного тексту на споживача потужніша. Це один з методів, який часто 

використовують рекламісти задля ефективного впливу на споживача: „- Якщо змішати апельсин 

з лимоном, вийде апельмон. – Хе-хе, хе-хе. – Ось така незвична комбінація. – Гей, вівцехлопці, 

чого розбазікались?” (рекл. фруктового драже „SKITTLES‖; „вівцехлопці‖ – хлопчаки з 

тулубами овець – герої рекл. кліпу). Після виходу цієї реклами цитата «Гей, вівцехлопці, чого 

розбазікались?» стала активно використовуватись молоддю в усно-розмовному дискурсі, а 

«вівцехлопцями» дівчата інколи називають хлопців, виражаючи інтенцію жарту. Щоб досягти 

гумористичного ефекту, рекламісти часто створюють тексти, використовуючи просторічну 

лексику, тобто намагаються говорити тією ж мовою, що і пересічний українець. Реклама все-

таки повинна виконувати свою основну функцію, а саме: залучення споживача, інформування 

його про товар чи послугу. Не слід звертати її в анекдот, у брутальний жарт, бо людина може 

запам‘ятати курйозну ситуацію з ролика, веселих героїв, але забуде що саме рекламується. 

Гумор також не повинен бути вульгарним.  

Сміх не шкодить рекламі. За останніми даними американських дослідників, 

гумористична реклама становить від 10 до 30 відсотків обсягів усієї реклами США. Такий обсяг 

гумористичної реклами може свідчити лише про одне – про її дієвість. Незважаючи на те, що в 

нашій державі поки що таких підрахунків не проводили, в Україні гумор також увійшов у 

рекламну сферу. Рекламні дослідження показали, що гумор доречний тільки в певних ситуаціях, 

з певними товарами і для певних аудиторій. До гумору в рекламі ставляться дві основні вимоги. 

По-перше, він не повинен бути пласким і вульгарним, адже тоді реклама ображає людей з 

високими інтелектуальними стандартами і спрацьовує радше як антиреклама. По-друге, 

важлива спрямованість жартів: кепкувати треба не з реципієнта, а разом з ним. Обмеженням для 

використання гумору слугує іноді сам об‘єкт реклами: недоречно кепкувати з охорони здоров‘я, 

релігійних конфесій чи банківських операцій.  

У кожного народу свої уявлення про смішне і веселе. Якщо в будь-якій іншій країні 

гумор в рекламі банківських послуг, фінансових операцій сприймається спокійно, то з 

українцями такі жарти не пройдуть. Зрозуміло, це пов‘язано з економічною ситуацією в країні, з 

історичним досвідом, з фінансовими пірамідами 90-х років ХХ століття. У будь-якому разі 

гумористична реклама викликає позитивні почуття до власне реклами й покращує ставлення 

споживачів до рекламованого товару. Як відомо, гумор – надзвичайно ефективний засіб 

встановлення контакту між комунікантами. Рекламні прецедентні тексти, функціонуючи в усно-

розмовному дискурсі, часто набувають жартівливо-іронічної форми і мають оцінний ефект. 

Тому реклама стала прототекстом для створення низки анекдотів, у яких зазвичай 

використовується каламбур, що часто побудований на мовній грі: «А ви погодились би обміняти 

п’ять пачок звичайного прального порошку на один грам незвичайного?», «Добре там, де нас 

нема! Ви усе ще сумніваєтесь? Тоді ми йдемо до вас.», «Для вас прання все ще свято? Тоді ми 

йдемо до вас.» (прототект – рекл. пральн. порошку «Tide»); “Компанія «Нескафе» – провідний 

виробник банок для недопалків” (з рекл. кави «Nescafe»). 

Більшість товарів, які рекламуються, вже давно існують на ринку і відомі покупцям. 

Знання й досвід використання формують ставлення споживачів до бренду: доброзичливе, 

недоброзичливе чи нейтральне. Володіючи певним ставленням до товару, споживач буде по-

різному сприймати його рекламу, у тому числі й гумористичну. Автори дослідження дійшли 

висновку, що гумористична реклама краще підходить для ситуацій, коли треба закріпити вже 

наявне доброзичливе ставлення споживачів до певного товару. Гумористична реклама може 

допомогти і в ситуаціях, коли рекламодавець намагається змінити негативне ставлення 
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споживачів до своєї товарної марки. 

Використання гумору в рекламних роликах – чудовий й ефективний спосіб просування 

товару – це те, що буде привертати увагу потенційного споживача. Головна мета реклами – 

створити бренду позитивний імідж з допомогою позитивних емоцій. При створенні рекламних 

роликів з використанням гумору треба обов‘язково враховувати смаки конкретної цільової 

аудиторії. Якщо неправильно вибрати об‘єкт гумору, реклама може спрацювати прямо 

протилежно і згубно відіб‘ється на товарі. Використання гумористичної реклами найбільше 

ефективно для товарів недорогих. У рекламі елітних товарів вона може просто не спрацювати. 

Гумористична реклама чудово виконує свою функцію за умов дотримання певного ряду вимог. 

Перш ніж використовувати гумор, рекламодавець має визначити доречність такого типу 

реклами щодо свого товару. Далі треба проаналізувати характеристики цільової аудиторії, до 

якої буде звернена реклама. Гумор довів своє право на застосування його в рекламі. Це дуже 

ефективна техніка комунікації. І застосовувати її треба обдумано, тоді позитивний ефект не 

змусить себе чекати.  
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ЖАРГОНІЗАЦІЯ – ОДНА З ТЕНДЕНЦІЙ  

У СУЧАСНІЙ ЛЕКСИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 

Вітчизняна лінгвістична наука вивчає українську літературну мову на тому рівні, який би 

відповідав сучасному її станові, таку, якою вона повинна бути, – унормовану, правильну. Але це 

не означає, що сучасна українська мова існує тільки із означенням «літературна». Ще в середині 

60-х років минулого століття розпочалося обговорення проблем, пов‘язаних із розмежуванням 

понять «літературна» і «розмовна» мова. Адже зрозуміло, що усна розмовна мова народу 

включає в себе і літературно-нормативне мовлення, і діалекти, і мішаний (суржиковий) тип, і 

жаргони [5, с. 17]. 

Українську жаргонологію сьогодні досліджують Л.Бакуменко, В.Балабін, 

А.Березовський, Г.Врублевська, Л.Масенко, С.Пиркало та ін. Значний інтерес становлять праці 

Л.Ставицької. Учені-мовознавці вважають, що «і сленг, і жаргони необхідні для повноцінного 

життя кожної мови. Потрібно лише, щоб сленг і жаргони формувалися у межах своєї мови» [2, 

с. 103]. 

На думку Лесі Ставицької, українська жаргонологія не могла певний час розвиватися 

тому, що «тоталітарна система виплекала постулат про дотримання мовної дисципліни, у 

вживанні жаргонної лексики вбачалося щось юридично протизаконне» [4, с. 215]. 

На сучасному етапі розвитку нашої мови спостерігається інша картина: носії мови, 

зокрема молодь, досить часто послуговуються лексемами, які довгий час перебували на мовній 

периферії. Зовсім недавно стався своєрідний «бум» у вивченні жаргонів, зникла заборона на 

вживання жаргонно-сленгового лексикону в ЗМІ, художній літературі. 

Нещодавно професор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» Марина Навальна видала монографію «Динаміка 

лексикону української періодики початку XXI ст.», де «великого значення надається так званій 

субстандартній лексиці, головними елементами якої є жаргонізми» [3, с. 10]. Дослідниця, 

звичайно, аналізує і молодіжний сленг, бо вважає жаргонізацію однією з визначальних 

тенденцій у сучасній лексиці української мови. «Добре це чи погано – то вже інша справа, проте 

таке явище об‘єктивно існує і потребує вивчення», – зауважує рецензент цього видання 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%B6
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
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О.Матвієнко [1, с. 10], і з цією думкою не можна не погодитися. 

Терміни «жаргон» і «сленг» сьогодні почали втрачати зневажливі риси. Адже мовознавці 

не можуть не помічати важливості вивчення мови на  сучасному зрізі: із усіма діалектними 

нашаруваннями, жаргонізмами, молодіжними сленгізмами. Для них актуальним і принципово 

важливим питанням української жаргонології є, за твердженням Л.Ставицької, «ступінь 

українськості жаргонних субкодів» [3, с. 65]. 

Кальок, суржику, російських вкраплень у сучасному українському жаргоновживанні 

дуже багато. На жаль, існує помилкове уявлення про суто російський характер жаргонного 

слововживання, неспроможність української мови продукувати так звані сучасні стилі 

спілкування, скажімо, молодіжний сленг. Але це не так.  

Ми схиляємося до думки, що наявні в мові названі елементи повинні фіксуватися у 

словниках і обов‘язково вивчатися. Адже тільки за таких обставин відбудеться зворотний 

процес: «...соціум побачить себе у дзеркалі своєї ж мови (часто вже літературно обробленої, 

естетизованої) і заговорить цією мовою впевненіше, голосніше» [4, с. 17]. 

Література 

1. Кодратюк О. Молодіжний сленг як мовне явище [Електронний ресурс] / Олена Кондратюк/ - 

Режим доступу: Yandex.ua/jandexsearch. Iviv.ua n38 text/ Kondratjyk.htm 

2. Масенко Л. Т. Мова і суспільство: постколоніальний вимір / Л. Т. Масенко. – К.: Критика, 

2003. –  336 с. 

3. Ставицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови / Л. Ставицька. – К.: 

Критика, 2003. – 336 с. 

4. Ставицька Л. Сучасний український інтержаргон: проблеми й аспекти вивчення / 

Л. Ставицька // Мовознавство: Доповіді та повідомлення IV Міжнародного конгресу 

україністів. К. : Пульсари, 2002. –  С.213-216. 

5. Товстенко В.Р. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище: 

Дисертація кандидата філологічних наук: 10.02.01 / Товстенко Вікторія Ростиславівна. – К., 

2000. – 221 с. 

 

УДК 811.161.2    

 БОНДАРЕЦЬ Марія,  студентка 1 курсу  

факультету захисту рослин та біотехнологій 

Нaцioнaльний унiверситет бioресурсiв 

i прирoдoкoристувaння Укрaїни 

Науковий  керівник – КІРАЛЬ С.С., 

докт. філол. наук, професор 

 

УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ 

 

Український мовленнєвий етикет сформувався історично в культурних верствах нашого 

народу й передається від покоління до покоління як показник людської гідності й честі, еталон 

шляхетної мовленнєвої поведінки українця. Мовленнєвий етикет тісно пов'язаний з культурою 

мовлення і є виразником загальної культури. Мовленнєвий етикет – це сукупність мовних 

засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення. Це мовні формули вітання, 

прощання, звертання, висловлення сумніву, підтвердження тощо. Засвоєння національного 

мовленнєвого етикету, вміння користуватися ним робить спілкування приємним і бажаним. 

Знання правил мовленнєвого етикету свідчить не тільки  про зовнішню культуру  людини, але й 

безпосередньо вливає на формування особистості, на виховання високої моралі, духовності [2, 

с. 99]. Слово етикет походить від фр. étiquette – етикетка. Словник іншомовних слів подає таке 

тлумачення: етикет  – це зведення норм поведінки, порядок дій і правила чемності.   

Український мовленнєвий етикет, на думку дослідника М.  Стельмаховича, – це 

національний кодекс словесної добропристойності, правила ввічливості. «Він, – зауважує 

дослідник, – сформувався історично в культурних верствах нашого народу й передається від 
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покоління до покоління як еталон порядної мовленнєвої поведінки українця, виразник людської 

гідності й честі, української шляхетності й аристократизму духу. Українське виховання 

застерігає дітей і молодь від вживання грубих, лайливих, образливих слів» [3, с. 54]. 

Український мовленнєвий етикет – це велика духовна сила, яка відстоює нас як націю. 

Різні поневолювачі України, прагнучи денаціоналізувати українців, намагалися спотворити наш 

мовленнєвий етикет і запровадити чужинський. І дещо їм таки вдалося. Скажімо, у багатьох 

сім'ях діти, звертаючись до своїх батьків, дідусів і бабусь, уживають займенник «ти» замість 

нашого традиційного українського шанованого «Ви». 

Мовленнєвий етикет українців постає із живої мовної практики українського народу. Він 

вироблявся впродовж тисячоліть і відбиває культурні традиції української нації, відповідає її 

духовним засадам. Без сумніву, в основі національних традицій спілкування лежать 

загальнолюдські морально-етичні цінності – доброзичливість, повага, привітність, ґречність. 

Український народ здавна відзначався культурою мовних стосунків. Так, турецький 

мандрівник Евлія Челебі після перебування в 1657 р. в Україні писав, що українці – це 

стародавній народ, а їхня мова всеосяжніша, ніж перська, китайська, монгольська. До речі, його 

цікавили лайливі слова в різних мовах. Так от, у цій «всеосяжній» українській мові йому 

вдалося знайти аж чотири лайливих вирази: «щезни, собако», «свиня», «чорт», «дідько» [4, с. 

79]. 

Систему мовленнєвого етикету нації складає сукупність усіх можливих етикетних 

формул. Структуру ж його визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій: 

звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, 

поздоровлення, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, 

присяга, похвала тощо. Щодо національної специфіки мовленнєвого етикету, слід зауважити,  

що структура його склалася у кожної нації на її власній народній основі під впливом різного 

роду психологічних, соціально-політичних, культурологічних факторів. 

Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з важливих характеристик поведінки 

людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження 

ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе і  тих, хто 

поруч здійснювати процес спілкування. Академік М. Г. Стельмахович із цього приводу 

зауважував, що   навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить 

непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу і ранить серце людини. 

Загалом у мовленнєвому етикеті українців відбилися такі важливі ментальні риси, як 

почуття власної гідності й пошана до інших людей. М.  Білоус наголошує: «На мовному рівні ці 

етнопсихологічні ознаки виявляються, зокрема, в тому, що семантичним центром багатьох 

висловів українського етикету є слова з коренем добр-, здоров, ласк- (добридень, добривечір, 

доброго ранку, на все добре, добродію; здоров був, здорові були, доброго здоров'я, дай Боже 

здоров'я, здрастуйте; будь ласка, ласкаво прошу, з вашої ласки та ін.)» [1, с.19]. Таким чином, 

мовленнєвий етикет не є механічним зібранням сухих, відірваних від життя формул; ця система 

правил ввібрала в себе краще, що є в українському народі. 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА Й ЕСТЕТИЧНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА 

 

Невід‘ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої особистості є висока культура 

мовлення, тобто вміння активно використовувати як знаряддя спілкування сучасну літературну 

мову з усім багатством виражальних засобів та властивими літературній мові нормами.  

Літературна мова – це унормована та документально закріплена форма загальнонародної 

мови, яка застосовується на всій території держави у найрізноманітніших сферах діяльності 

суспільства: державних і громадських установах, пресі, художній літературі, науці, театрі, 

освіті та й взагалі – побуті людей. 

Найголовнішими її рисами є унормованість, уніфікованість (стандартність), висока 

граматична організація, розвинена система стилів, наддіалектність та поліфункціональність. 

Літературна мова реалізується як в писемній, так і в усній формах, що однаково поширені, для 

яких характерні основні загальномовні правила. Однак через специфіку самого функціонування 

літературної мови, кожна із цих форм має і власні особливості. 

Писемна літературна мова обслуговує сферу державної, політичної, господарської, 

наукової діяльності та культурного життя суспільства. Усну форму літературної мови 

використовують для безпосереднього спілкування людей у побутовій та виробничій сферах.  

Основоположником сучасної української літературної мови є Тарас Григорович 

Шевченко. Саме він уперше своєю творчістю підніс її на високий рівень суспільно-мовної і 

словесно-художньої культури, заклав підвалини для розвитку в ній наукового, публіцистичного 

та інших стилів літературної мови. У мові творів Шевченка глибоко відображені 

народнопоетична творчість та уснорозмовні форми народної мови. Традиції Тараса Шевченка 

на шляху вдосконалення української літературної мови успішно продовжили такі митці слова, 

як Іван Франко, Леся Українка, Панас Мирний, Михайло Коцюбинський та сучасні українські 

письменники. 

Українська літературна мова перебуває у постійному русі, вона розвивається і 

збагачується новими одиницями. Саме тому одними з найважливіших завдань сучасної вищої 

школи України є підвищення якісного рівня мовної підготовки фахівців найрізноманітніших 

напрямків, формування творчого підходу та вмінь використовувати набуті знання на практиці. 

Багаторічна робота показала, що мова – це енциклопедія людського досвіду та мудрий 

наставник, який увібрав у себе багатовіковий досвід свого народу, досягнення його культури, 

науки та мистецтва. Завданням гуманітарної вищої освіти є передача знань та навичок того, як 

уміло застосовувати слово як носія інформації та засобу духовного впливу. Освіта має сприяти 

піднесенню культури і духовності та професійному зростанню молоді, як майбутніх творців 

благополуччя своєї держави.  

Для успішного втілення цих завдань надзвичайно важливою є естетична культура 

педагога. Її провідними ознаками є естетичний світогляд, високорозвинений естетичний ідеал, 

естетичне та художнє сприйняття мистецтва та дійсності, розвиненість професійних вмінь і 

навичок для здійснення естетично спрямованої професійної діяльності, потреба в естетичній 

самоосвіті та розвитку. Більшість дослідників дійшли до спільної думки, що естетична культура 

педагога перебуває у тісному зв‘язку з культурою, яка фокусує систему ціннісних орієнтирів 

суб‘єкта, регулює його діяльність, якісно змінює спосіб буття людини на більш осмислений, 
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упорядкований та гармонійний. Естетичною культурою педагога не можна оволодіти механічно. 

Вона формується як наслідок внутрішньої роботи людської свідомості, почуттів та волі, 

повсякденної праці для досконалого оволодіння культурними надбаннями. Фахівець без знання 

культури не успадкує та не збагне її цінності і тому не зможе повною мірою передавати її 

майбутнім поколінням та підвищувати власну професійну майстерність.  
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УСНА НАУКОВА КОМУНІКАЦІЯ: ВИМОГИ СЬОГОДЕННЯ 

 

Усна наукова комунікація є невід‘ємним складником будь-якої науки. Це один із основних 

механізмів її функціонування та розвитку, один із найважливіших засобів зв‘язку науки із 

суспільством.  

Наукову комунікацію тлумачать як процес обміну науковою інформацією – ідеями, 

знаннями, повідомленнями – між науковцями. Б. Старостін визначає її як творчу взаємодію 

вчених у процесі їхньої роботи, професійне спілкування вчених. 

Наукову комунікацію можна трактувати як соціальний процес; це функціональна 

підсистема в межах системи руху наукової інформації для отримання нового знання, передачі 

отриманої інформації іншим спеціалістам, популяризації, практичного використання знань. У 

рамках соціологічного підходу наукова комунікація ‒  сукупність видів професійного 

спілкування, форма взаємодії між членами наукового співтовариства, яка дає змогу досягати 

певних професійних цілей та забезпечує розвиток науки. У соціологічному потрактуванні 

наукова комунікація – це пізнавальні та соціальні відносини, які відбуваються всередині 

наукового співтовариства для створення та використання наукового знання, обміну науковою 

інформацією, надання колективної оцінки наукової праці. 

У процесі наукової комунікації виділяють п‘ять основних елементів: 

1) комунікант – відправник повідомлення (особа, яка генерує ідею або збирає, 

опрацьовує наукову інформацію та передає її); 

2) комунікат – повідомлення (фіксована чи нефіксована наукова інформація, закодована 

певним чином за допомогою символів, знаків, кодів); 

3) канал (спосіб передачі наукової інформації); 

4) реципієнт – отримувач повідомлення (особа, якій призначена інформація і яка певним 

чином інтерпретує її, реагує на неї). 

5) зворотний зв‘язок – реакція реципієнта на отримане наукове повідомлення. 

Комунікант – винахідник, який створює наукову ідею чи концепцію. Це можуть бути як 

окремі вчені, так і колективи авторів, зокрема, дослідницькі групи, наукові школи, установи, 

інститути тощо. Сформулювавши наукову ідею, автор безпосередньо ділиться нею з колегами, 

науковим керівником, котрі допомагають визначити подальший напрям її розвитку. Потім 

інформація поширюється серед широкого кола фахівців у формі наукової доповіді 

(повідомлення) на конференціях, симпозіумах, оформлюється у вигляді наукового звіту,  

препринта чи статті, в письмовому чи електронному вигляді.  

Документована чи усна наукова інформація – це те, що передається, тобто комунікат. 

Наукові повідомлення найчастіше передаються за допомогою мови, зображень, словесних 

висновків науковця.  

Комунікант кодує інформацію за допомогою знаків, символів, кодів, а реципієнт декодує, 

тобто розшифровує, перекладає інформацію. Наукова комунікація відбувається лише за умови, 
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що мова наукового повідомлення зрозуміла реципієнту. Між комунікантом та реципієнтом 

встановлюється канал комунікації, без якого неможливий зв‘язок (спосіб обміну, передачі 

інформації). Це – зустрічі, конференції, радіо, телебачення та інші канали, що забезпечують 

можливість наукової комунікації.  

Наукова комунікація функціонує ефективно за умови існування зворотного зв‘язку – 

реакції реципієнта на отримане повідомлення у формі цитування, покликання, відгуку, рецензії, 

написання огляду, реферату, статті тощо.  

Є чимало підходів до класифікації наукової комунікації. Її поділяють на пряму – 

безпосереднє спілкування фахівців, об‘єднаних одним науково-дослідницьким процесом; 

опосередковану – комунікація між ученими через їхні наукові публікації; вертикальну – 

наприклад, між науковим керівником і дисертантом); горизонтальну – комунікація з 

представниками наукової школи та ін. Поширеним є поділ наукових комунікацій на формальні і 

неформальні, документні та усні, між якими встановлено тісний взаємозв‘язок. 

Усна наукова комунікація – передача наукової інформації в незакріпленій на 

матеріальному носієві формі: телефонні розмови, публічні виступи, наради, конференції, 

симпозіуми, безпосереднє спілкування, бесіди тощо. Позитивним аспектом усних комунікацій є 

економія часу, можливість більшого порозуміння між науковцями. З розвитком комп‘ютерних і 

телекомунікаційних каналів комунікації можливості вільного дистанційного обміну науковими 

ідеями розширюються.  

Усна наукова комунікація також розглядається як цілісний інформаційний об‘єкт, 

основний механізм існування науки. Процес усної наукової комунікації включає усні виступи 

вчених і спеціалістів, проведення наукових конференцій, відвідування ученими та спеціалістами 

лабораторій своїх колег, виставок тощо. 

За допомогою певних засобів усної наукової комунікації – усні доповіді, бесіди, виступи 

на наукових нарадах, конференціях, симпозіумах, семінарах тощо – відбувається передача та 

отримання інформації, що постійно змінюється. Тому спеціалістам різних наукових галузей 

потрібно завжди стежити за змінами й долучатися до сучасних вимог з тим, щоб 

комунікативний процес був ефективним. 

Поява нових інформаційно-комунікативних технологій зумовила виникнення нового 

рівня інформаційного обміну. Мережа Інтернет та використання науковцями всіх її 

можливостей для збереження, поширення, обміну наукової інформації створила нову модель 

наукової взаємодії. Інтернет-засоби  наукової комунікації збільшують розширюють нові 

можливості для науковців, створюють комфортні умови для міжнародного співробітництва без 

додаткових витрат, наприклад, використання Skype для переговорів в режимі он-лайн. 

Отже, усна наукова комунікація допомагає реалізувати одне із головних завдань науки – 

організацію науково-інформаційного обміну між спеціалістами різних галузей наук. Також вона 

дозволяє якомога ефективніше реалізовували можливості міжнародної комунікації українських 

науковців, що наразі є дуже важливим для нашої держави. 
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ІРИНА ФАРІОН ПРО МОВОТВОРЧІСТЬ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА  

В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ 

 

Поява 1840 р. невеличкої збірки поезій  «Кобзар» стала не лише символом України, але 

й дала друге ім‘я Т.Шевченкові. Саме цією збіркою  він возніс  українську мову до світового 
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рівня. Про цю неоціненну роль великого поета написав В. Самійленко у вірші ―Українська 

мова‖, який присвятив пам‘яті Т.Шевченка. Наша мова до появи «Кобзаря» нагадувала той 

чудовий діамант, що лежав на дорозі, прибитий пилом, ніким не поміченим. Та майстровита 

рука Шевченка  підняла той скарб, обробила й вставила його у коштовний мовний  вінець 

національних мов світу. І сталося диво – діамант той засіяв ясним промінням, дивуючи ввесь 

світ своєю красою.    

Саме  словом возвеличив Шевченко «малих отих рабів німих»,  саме це слово він 

поставив на «сторожі коло їх», аби визволити  своїх покріпачених братів і сестер з віковічного 

московського рабства.  Отож, доля рідної землі, доля його України – це особлива тема у 

творчості Кобзаря. 

Відома дослідниця-мовознавець І. Фаріон  у статті «Хто проти мови Шевченка?» 

наголошує, що саме мовний Шевченків посил є основним крізь товщу його 200-ліття. Бо, 

наприклад, коли  Шевченка запитали, чим пояснити нечувану досі популярність його творів, він 

ствердно відповів: «Вірші мої подобалися, можливо, тому тільки, що по-малоросійському 

написані». Цю Шевченкову думку у його 100-літній ювілей розлого розгорнув видатний 

єврейський діяч В. Жаботинський: «… якби він усе це написав по-російськи, то не мав би ані в 

чиїх очах того величезного значення, яке всі, з усіх боків визнають йому тепер». У ХХ ст. її 

повторив відомий діаспорний критик Ю.Луцький: «Весь сенс «Кобзаря» полягав у тому, що він 

був написаний по-українському!». Апелюючи до наших сучасників, зокрема й ненависників 

України та її мови, І. Фаріон  розмірковує, що означає для нас  Шевченкова українська мова. 

По-перше, наголошує дослідниця, що це національний світогляд, який категорично 

відкидає мовне відступництво: «… свого не цурайтесь, Бо хто матір забуває, Того Бог карає, 

Того діти цураються, В хату не пускають».  Цю максиму Шевченко повторював не раз у 

різних варіаціях : «Я нічого не хочу – тільки, щоб люди свого не цурались». Він гостро 

висміював усілякого штибу  перевертнів, яких чимало ходить по українській землі й понині: 

«… і землячки Де-де проглядають. По-московській так і ріжуть, Сміються та лають Батьків 

своїх, що змалечку Цвенькать не навчили По-німецькій… може, батько Остатню корову 

Жидам продав, поки вивчив Московської мови…» («Сон»).  Він не сприймав запопадливого 

вивчення чужого, яке дуже часто вело   до відступництва від  свого рідного: «І всі мови 

Слав'янського люду - Всі знаєте. А своєї Дасть Біг…» («І мертвим, і живим…»). Шевченко 

категорично відкидав всесильну прагматичну мотивацію: «Дарма праця, пане-брате: Коли 

хочеш грошей, Та ще й слави, того дива, Співай про Матрьошу, Про Парашу, радость нашу…» 

("Гайдамаки"). 

По-друге,  зауважує І. Фаріон, що  Шевченкова мова – це «духовно-державні чати його 

народу», а свою мовно-життєву програму поет-каторжанин записав 1859 р. після повернення із 

заслання в Петербург, місто-упир, що збудоване на козацьких трупах : «Ради їх, Людей 

закованих моїх, Убогих, нищих… Возвеличу Малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх 

Поставлю слово» («Подражаніє 11 Псалму»).  На жаль, справедливо зауважує дослідниця, що 

чимало нащадків Шевченка так і зосталася на рівні рабів, а своє рабство законсервувало   через 

мову окупації, яку зневажливо демонструє  як велике право.   

По-третє, мова може стати конфліктом, який спричинює, твердить небезпідставно І. 

Фаріон, або злет, або падіння. Шевченків мовний конфлікт вибухнув із «Кобзарем» 1840 року.  

Недруги Шевченка й ненависники України не могли не визнати його, однак  мову його творів 

вважали  «уродованием русского языка на хохлацкий лад», «наречием, которого даже не 

существует». Тішило те, що «неистовий» українофоб В. Бєлінський визнавав, що вірші  таки 

«отличаются самым чистым малоросийским язиком, который совершенно недоступен для нас, 

москалей, и потому лишает нас возможности оценить его по достоинству». На щастя, 

справедливо наголошує І. Фаріон, Шевченко уник найбільшої трагедії українства – власне 

поборювання і відступництво, як це сталося, наприклад, із М.Гоголем. Шевченко, слушно 

вважає  дослідниця, з тим проблем не мав, а коли йому радили писати російською мовою, 

ствердно відповів: «Спасибі за раду. Теплий кожух, тілько шкода - Не на мене шитий, А 

розумне ваше слово Брехнею підбите. Вибачайте… кричіть собі, Я слухать не буду…». 
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Водночас, критика Бєлінського зачепила самолюбство Шевченка, притаманне кожній людині у 

таких випадках, і він впав «у хвилеве мовне відступництво, написавши російською трагедію 

«Никита Гайдай» (1841) і поему «Тризна» (1844)». Невдовзі він самокритично поставиться до 

свого хвилевого «мовного переступу», про що  напише  у листі (замовчуваного у радянські 

часи!) від 30.09.1842 р. до друга Я. Кухаренка: «Переписав «Слепую» та й плачу над нею. Який 

мене чорт спіткав і за який гріх, що я оце сповідаюся кацапам черствим кацапським словом! 

Лихо, брате-отамане! Єй-Богу лихо! Се правда, що, опріч Бога і чорта, в душі нашій є щось 

таке страшне, що аж холод іде по серцю, як хоч трошки його розкриєш. Цур його: мене тут і 

земляки, і не земляки зовуть «дурнем». Але хіба я винен, що уродився не кацапом або не 

французом! Що ж нам робити… Перти проти рожна чи закопатися заживо в землю!». А в 

передмові до ненадрукованого «Кобзаря» 1847 р. Шевченко всією своєю життєтворчістю  

зазначить найосновніше: «… на москалів не зважайте, нехай вони пишуть по-своєму, а ми по-

своєму: у їх народ і слово, і в нас народ і слово».  

Не можна не погодитися із проф. І.Фаріон у тому, що навіть попри ті нещодавні 

революційні зміни в Україні 2014 року рівень колонізованості й несамостійності українського 

суспільства ще дуже глибокий, а тому Шевченкове Слово ще довго буде  зброєю ДУХУ, бо 

воно є Господнім знаком про непереможність саме СЛОВА-МОВИ, яка має лягти в основу 

основ народу та держави.  Зрештою, логічно  розмірковує І.Фаріон, що  будь-яка «мовна 

поступка – це катастрофічна поразка на майбутнє, яку знову доведеться відкуповуватися 

Небесним Сотням».  
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ТИПОЛОГІЯ ПОМИЛОК У НАУКОВОМУ ТЕКСТІ СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ 

 

Українське наукове мовлення характеризується власними стилістичними рисами. По-

перше, це велика кількість термінів, по-друге, – складні й ускладнені синтаксичні конструкції 

речень, по-третє, – логічно-послідовна структура і побудова текстів. 

Проблема помилок у наукових текстах різних жанрів є актуальною не тільки для 

мовознавців та лінгводидактів, а й для широкого кола науковців, які прагнуть удосконалювати 

навички усного та писемного мовлення. 

Більшість учених традиційно вважає, що помилка – це порушення норми літературної 

мови. Однак таке визначення не дає чіткого уявлення про  це явище, оскільки, керуючись ним, 

до окресленого поняття можна включити і вмотивовані порушення, і ті мовні одиниці, які у 

зв'язку з динамікою розвитку норм лише проходять апробацію на доцільність уживання та 

можливість проникнути в мовну систему і закріпитися в ній. 

Уперше запропонувала розрізняти вмотивоване і невмотивоване порушення мовної 

норми С. Н. Цейтлін: «Помилкою є невмотивоване  порушення норми, – зауважує автор, – 

тобто порушення внаслідок недостатнього володіння мовою. Умотивоване ж порушення – це 

один із прийомів підвищення художньої виразності тексту» [3, с.12].  Найпереконливіше 

визначення поняття «помилка» подає науковець Т.Г.Бондаренко [2, с.5], яка чітко розмежовує  

мовні, мовленнєві та немовні нормативи. Щодо класифікації мовних помилок, то єдиної 

вичерпної класифікації ненормативних одиниць створити неможливо, оскільки помилки і 

носить різноаспектним явищем [1]. 

У наукових роботах студенти допускають помилки і не тільки орфографічні й 

пунктуаційні, а й лексичні, стилістичні, морфологічні, і синтаксичні. Назвемо найтиповіші із 
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них: 1) помилки на складні випадки керування, наприклад, слово «властивий» вимагає 

іменника в давальному відмінку (кому?), «характерний» (для кого?) в родовому відмінку; 2) 

тавтологічні помилки виникають у зв'язку з незнанням значень запозичених слів, отож варто 

поміркувати, яке ж слово залишити в науковому тексті: окремі епізодичні явища (слово 

епізодичні означає окремі);  3) зловживання іноземною, термінологією й поняттями, що 

ускладнюють сприйняття головної думки; 4) при вживанні іншомовних слів слід звернути 

увагу, чи немає відповідника  в українській мові. Наприклад: прерогатива – перевага, 

апелювати – звертатися, домінувати – переважати [4]. 

Незнання морфологічних норм призводить до морфологічних помилок, зокрема: а) 

неправильного утворення ступенів порівняння прикметників, прислівників: Найбільш 

цікавішим є дослідження особливостей офіційно- ділового стилю); б) відмінювання двох частин 

складного числівника: у семидесятих роках науковці продовжують працювати над цією темою; 

в) відхилення від морфологічних норм у межах лексико-граматичного класу займенників (саме 

завдяки цьому замість саме завдяки йому); г) підміна займенників іншими частинами мови: в 

даному рефераті я намагався дослідити важливість культури мовлення, потрібно в цьому 

рефераті [4]. 

Порушення норм дієслівного керування: а) відсутність керованого слова: (Він цікавився 

термінами, заучував); б) уживання зайвого прийменника: (поділитися про враження, поділитися 

враженнями). В українській науковій мові помітна й тенденція до уникнення  

дієприкметникових форм на –уч (-юч) теперішнього часу й заміна їх на - увальн-: формувальний 

замість формуючий, констатувальний замість і констатуючий. 

З-поміж прийменників «незважаючи на» і «попри» у наукових текстах більш уживаним є 

прийменник «незважаючи на» (незважаючи на попередні зауваження, незважаючи на помічені 

недоліки). У викладі думок слід розмежовувати власне бачення проблеми і бачення інших 

авторів, запозичене з наукових праць. Тому варто користуватися такими словосполученнями: як 

показує аналіз, на нашу думку, погоджуючись із міркуванням [4]. 

Наукова робота також вимагає оперування вмінням добирати епітети до термінів, як-от: 

аналіз теми, завдання, мета, питання, проблема, тощо. Наприклад, аналіз теми, проблеми є 

науковий, конкретний, об'єктивний, вичерпний, легальний, порівняльний, ретельний, глибокий. 

Проблема – наукова, фундаментальна, важлива, ключова, провідна, актуальна, гостра, 

часткова, глобальна [4]. При написанні наукової роботи доречно урізноманітнювати палітру 

мовних, вибір яких повинен залежати від смислових відношень між частинами сформульованої 

думки.  

Таким чином, проблема помилок у наукових текстах студентської молоді до кінця не 

вивчена і потребує подальшого дослідження та постійної уваги з боку науковців. Тому з метою 

підготовки висококваліфікованих, грамотних, з належним інтелектуальним потенціалом 

спеціалістів, слід не лише збагачувати знання з фахових дисциплін, а й удосконалювати рівень 

володіння українською мовою, вільне користування нею у всіх сферах й особливо в 

професійній. 
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ХУДОЖНЄ ЗОБРАЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В РОМАНІ 

П. КУЛІША «ЧОРНА РАДА» 

 

«Чорна рада» – перший україномовний історичний роман, написаний П.Кулішем 1846 

року. В цій «хроніці історичних подій» автор відтворив відомі історичні події за часів Руїни 

після смерті Б.Хмельницького й обрання нового гетьмана на «чорній раді», яка відбулася 1663 

р. у Ніжині. Головну увагу автор зосередив на викритті підступності, брехні, жадоби до 

збагачення, показі прагнення заволодіти гетьманською булавою будь-яким способом.   

Порівнюючи «Чорну раду» П.Куліша з «Літописом Самовидця» можна впевнено 

сказати, що історичні події автор відтворив у романі відповідно до згаданого літопису. П. 

Куліш намагався передати всі тонкощі тієї доби, які зафіксовано саме в «Літописі Самовидця». 

Попри те, що багато героїв роману вигадані письменником, загальне враження від твору не 

змінюється. Читач із захопленням спостерігає за життям персонажів, адже П.Куліш вміло 

використовує різні художні засоби.  

Проблеми, які автор розкриває в романі, залишаються актуальними й по нині. Так, 

зокрема, П.Куліш змушує читача задуматися над такими   архіважливими питаннями, а саме: 

історична доля України, її державний устрій, взаємини між старшиною і простолюдом, 

біднотою, а також між Україною й Росією; питання вірності обов‘язку та козацької честі;  

козацтво та  Запорозька Січ і їх місце в історії нашої держави;  одвічні проблеми любові  й 

ненависті, вірності та зради, батьків і дітей; роль особистості в історії  свого народу,  проблема 

цінності людського життя. 

Роман П. Куліша «Чорна рада» – це самобутній, оригінальний твір, який засвідчив, що 

український народ має давню і гідну пошани історію, велику культуру. Щедро використовуючи 

фольклор, опоетизовуючи народний побут, письменник тим самим звеличив самобутність 

духовного життя нашої нації. Своїм романом він розкривав читачеві глибоко гуманні та 

високоморальні ідеали, які й формували естетичні смаки українців. 

Написання роману припадає на той період, коли творився молодий український рух, 

зростала національна самосвідомість українського народу. Саме тоді оприлюднено важливі 

історичні джерела: «Літопис Самовидця», «Літописне повіствування про Малоросію» О. 

Рігельмана, «Літопис Самійла Величка».  Отож, інтерес до національної історії був  натоді 

особливим.  

Більшість попередників П. Куліша зверталася до часів татарської навали, турецького 

поневолення, Хмельниччини, до самої постаті Богдана Хмельницького. Автора ж «Чорної 

ради» хвилювала не героїчна, а трагічна сторінка історії України – часи Руїни після смерті 

Богдана Хмельницького. Автор намагався показати українське суспільство на тому етапі, коли 

настав спад у героїчному піднесенні народу, коли спалахували чвари за гетьманську булаву, а 

козацька старшина у своїй більшості, збагатившись за часів війни (як актуально це звучить у 

дні сучасної російсько-української війни про наших державників!), збайдужіла до потреб 

батьківщини, коли зневажалася християнська мораль, а Україна потребувала єдності.  

У творі відчутні авторські симпатії та антипатії, а його заклики до єднання заради 

майбуття України та осуд за переступ основних постулатів  християнської моралі, за 

відчуження від християнських звичаїв, що притаманні українському народові, не втратили 

актуальності й у наші важкі часи національного державотворення, зокрема російсько-

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%88_%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/1846_%D1%83_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96
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української війни.  

У романі майстерно передано атмосферу історичної доби, розкрито загальні настрої 

цілих соціальних верств, відтворено уклад українського сімейного, національного життя, окремі 

звичаї нашого народу. Отож, творча спадщина П.Куліша, зокрема роман «Чорна рада», 

потребують нового прочитання,    неупередженої оцінки та справедливого визнання заслуг 

митця як палкого поборника і активного діяча національної культури, просвітителя та 

гуманіста. 
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З ІСТОРІЇ ЗАБОРОНИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ДРУКОВАНОГО СЛОВА 

 

Українська мова попри відомі означення – милозвучна, співоча, солов‘їна,  – має в цьому 

ряді, на жаль, й таке: стражденна.  Упродовж століть, починаючи з  ХVІІІ в. й аж до недавнього 

минулого,  наша мова зазнавала диких утисків із боку різних завойовників: польських, 

російських, німецьких, угорських та ін. За  підрахунками вчених-мовознавців налічується понад 

250 різного роду антиукраїнських актів, указів і т. д., які засвідчують, що жодна мова у світі так 

не нищилася й офіційно не заборонялася, як  українська. Та попри те, на її захист завжди 

ставали українські письменники, громадсько-культурні діячі, політики. Вони виступали 

справжніми борцями за своє рідне слово. Так, наприклад, в умовах кріпацтва, незважаючи на 

тиск і дике свавілля російського уряду,  палким оборонцем нашого слова постав Тарас 

Шевченко, поезія якого зворушувала серця закріпачених українців. 

Сумний хронопис переслідування живого й друкованого українського слова, укладений 

учителем української мови м.Бердичева Людмилою Крученюк  й опублікований на сторінках 

часопису «Дивослово» (2017, ғ 2), вражає своєю ненавистю до всього українського. З-поміж 

цих чорних дат українського мововбивства особливо вирізняються ті, які були спрямовані на 

свідоме й тотальне викорінення нашого слова в Україні. Так, наприклад, 30 липня 1863 р. 

міністр внутрішніх справ Російської імперії Петро Валуєв  надіслав таємне розпорядження 

територіальним цензурним комітетам, яким наказувалося призупинити видання значної частини 

книг, написаних «малоросійською», тобто українською мовою. Згідно з цим документом 

заборонялася публікація релігійних, навчальних і освітніх книг українською мовою. Підставою 

для появи цього циркуляра  стала  підозра царської влади, яка в публікації книг українською 

мовою вбачала стимулювання зростання сепаратистських, антицарських настроїв. 

Валуєвський циркуляр вважається одним із яскравих виявів шовіністичної політики 

російського самодержавства, спрямованої на посилення національного, духовного й 

політичного гноблення українського народу. Дія Валуєвського циркуляра посилилася  Емським 

указом  1876 р., виданим імператором Олександром  ІІ, згідно з яким видання творів 

українською мовою заборонялося практично повністю. Цей варварський за своєю суттю 

документ  забороняв видавати українською оригінальні твори, виконувати переклади з 

іноземних мов, друкувати будь-які книги українською мовою, здійснювати українські 

театральні вистави, влаштовувати концерти з українськими піснями, провадити навчання 

українською мовою в початкових школах. Варто зауважити, що Емський указ не був 

скасований офіційно, а свою чинність втратив лише  17 жовтня 1905 р. у зв‘язку із виданням 

імператором Миколою ІІ «Маніфесту громадських свобод».   

26 січня 1918 р., захопивши Київ, московсько-більшовицькі інтервенти за кілька днів 

розстріляли понад 5 тисяч осіб, які розмовляли українською мовою, носили український 
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національний одяг або мали у своїй домівці портрет  Т.Г.Шевченка. За час свого перебування в 

Києві більшовики не тільки зруйнували багато будинків, але також знищили безцінні культурні, 

мистецькі, архітектурні та інші надбання, замордували тисячі ні в чому невинних людей. 

Антигуманна та пройнята вишуканим цинізмом є телеграма від 1933 р. очільника 

компартії СССР  Й. Сталіна про припинення українізації та знищення більшості українських 

письменників. Саме тоді з  української абетки було вилучено літеру «Ґ».  

Тут згадано лише про деякі факти, які свідчать про трагічну історію української мови.  

Отож,  мова – це наше багатство. Її потрібно берегти,  дбати  про її чистоту як державну мову 

України, за волю якої віддали  життя тисячі українців, які й нині, на жаль, в умовах російсько-

української війни гинуть і відстоюють нашу свободу.
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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТСЬКОГО ПОСТФОЛЬКЛОРУ 

 

Однією з важливих особливостей туристського постфольклору (як і всього сучасного 

міського фольклору) є те, що ця традиція виникла зовсім недавно, у 50-ті - 60-ті роки, в усякому 

разі не раніше виникнення самого туристського руху. Якщо сучасна селянська традиція сягає 

своїм корінням у глибоку давнину, то туристська традиція народилася буквально «тут і зараз». 

При цьому безпосередня спадкоємність з традиційним фольклором або проблематична, або 

зовсім виключена. Зв‘язок з селянської традицією простежується тільки на рівні визначення 

жанрової приналежності або у випадках прямого запозичення (туристська байка), що 

зустрічається досить рідко. 

Отже, розглянемо туризм як субкультуру в системі постфольклору загалом. За С. 

Неклюдовим, головними ознаками постфольклору є:  

1. «Соціокультурний поліцентризм, що полягає в розподіленні постфольклорних текстів 

відповідно до соціального, професійного, кланового, навіть вікового розшарування суспільства 

на слабо пов‘язані між собою осередки, що не мають загальної цілісної світоглядної основи» 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Туристський рух як один із таких суспільних 

осередків також має свої культурні коди й тексти, що побутують всередині спільноти.  

2. «Функціональна маргінальність. Фольклор сучасних субкультур побутує виключно в 

окремих сферах людського життя й нечасто виходить за їх межі та перемішується» [2]. 

Туристський постфольклор також знаходиться на маргінесі всієї міської культури й призначений 

виключно для представників цієї субкультури.  

3. «Закритість або відкритість» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Існує ряд 

«закритих» традицій, що породжені потребою самоідентифікації членів спільнот, які прагнуть 

до культурної ізоляції. Такими є деякі професійні та аматорські об‘єднання, кримінальні клани, 

неформальні групи молоді тощо. За цією ознакою субкультура туристів є відкритою, оскільки, 

як уже зазначалося вище, членами її є люди різного віку й статі, соціального класу й 

культурного рівня.  

4. «Контекст побутування» [2]. Зазвичай туристи – жителі містечок і великих 

мегаполісів, де діють їхні місця зібрань – туристичні клуби. Але субкультура туристів є 

позаміською, тож ареал її побутування зосереджений на маршрутах різноманітних походів: у 

горах, лісах, печерах, річках, морях та ін. 

5. «Ґенеза жанрів. Жанрова парадигма постфольклору суттєво відрізняється від 

фольклору класичного. У ній є комплекси недавнього походження (романси) або значно 

модифіковані, зокрема неказкова проза. Треба зазначити, що сучасний фольклор також 

відрізняється нівелюванням усності як однієї з головних ознак фольклору традиційного й 

посиленням упливу технічних засобів (телебачення, Інтернету)» [Ошибка! Источник ссылки 

не найден.]. Фольклор туристів зустрічаємо як у живому мовленні (частіше за все анекдоти, 

паремії, пісні), так і на багатьох тематичних інтернет-сайтах. 

6. «Неоміфологізація оточуючої дійсності. Сучасний репертуар міського фольклору 
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сповнений мотивами обожнення, наділення надприродними силами чи здібностями 

навколишнього середовища. Зокрема, зафіксовані тексти про населення потойбічними істотами 

багатоповерхових будинків та підземних споруд, міфологізацію певних «сакральних» місць 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]». Що ж до субкультури туристів, то неоміфологізація 

оточуючої дійсності відбувається зазвичай через залежність від природних умов і той значний 

ступінь ризику, якому свідомо піддають своє життя туристи-походники в екстремальних умовах, 

під час зустрічі зі стихією (легенди про Чорного і Білого Альпіністів). 

7. «Динамічність. В умовах тотальної урбанізації різко змінився ритм життя людей, плин 

часу ніби прискорився. Це пов‘язано в першу чергу зі швидкісною передачею інформації в 

сучасному суспільстві. Так само і постфольклор має тенденцію до швидкої деактуалізації та 

переходу в аннали історії» [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. Але зразки туристського 

постфольклору все ж таки носять сталий характер, зазвичай передаються від покоління до 

покоління туристів, від «аксакалів» до «чайників». 

Отже, туристські постфольклорні тексти, на нашу думку, крім інших виконують одну з 

важливих функцій туристського фольклору – формулювання норм і законів похідного життя, від 

технічних до етичних і побутових. 
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СПЕЦИФІКА ТУРИСТСЬКОГО ПОСТФОЛЬКЛОРУ 

 

Академічний тлумачний словник української мови дає таке визначення терміна 

«фольклор»: «народна творчість». Вікіпедійна стаття більш широко трактує це поняття: 

«фольклор (англ. folk-lore, – народна мудрість; народне знання), або усна народна творчість – 

художня колективна літературна й музична творча діяльність народу, яка засобами мови 

зберегла знання про життя й природу, давні культи й вірування, а також відбиток світу думок, 

уявлень, почуттів і переживань народнопоетичної фантазії. Термін «фольклор» запровадив 1846 

року англійський археолог Вільям Джон Томас. Народна творчість, що зародилася в далекій 

давнині, – історична основа усієї світової художньої культури, джерело національних художніх 

традицій, виразник народної самосвідомості [4]». 

У сучасній науці офіційно термін «фольклор» прийнято розглядати в широкому й 

вузькому значеннях. У першому – це визначення всієї неписаної історії народу, переважно 

неписаної історії примітивних епох, у другому – відноситься до давніх звичаїв, обрядів і 

церемоній минулих епох, що перетворилися в забобони й традиції нижчих класів цивілізованого 

суспільства.  

Спочатку розширювальна тенденція привела до охоплення терміном всіх явищ 

матеріальної й духовної культури народу, потім вводилося обмеження поняття (частіше – 

областю духовної культури), аж до закріплення на довгий час тлумачення його як народної 

словесності, поезії, уснопоетичної народної творчості і т. п. У сучасній науці, літературі й 

http://philology.knu.ua/files/library%20/folklore/36/52.pdf.–%20Назва%20з%20титул.екрана
http://buklib.net/books/24457/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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словниках США, Західної Європи, Латинської Америки співіснують різні визначення цього 

терміна (від найширших до гранично обмежених), проте переважає уявлення про фольклор як 

про «реліктив», пережитки первісної культури в духовній культурі цивілізацій [4]. 

Відзначається, що фольклористика зафіксувала історію фольклору від архаїки до Нового 

часу, описала різноманітність його форм і типів. Разом з тим прихильники структурно-

семіотичного аналізу в гуманітарному знанні (К.Чистов, С. Неклюдов та інші) приходять до 

висновку, що «творча складова фольклору в Новий час перемістилася із села в місто» [5]. Для 

опису різноманіття субкультур в рамках структурно-семіотичного підходу був запропонований 

термін «постфольклор» (у 1995 році увів С. Неклюдов), який досить швидко поширився на 

теренах пострадянського простору. Цим терміном професор позначив досить широкий пласт так 

званого міського фольклору як явища, породженого урбаністичною добою. 

Отже, «постфольклор» – посткласичний фольклор; галузь словесності, тексти якої 

розвиваються за фольклорним схемами, але не підходять під формальне визначення фольклору; 

стадія існування фольклорної традиції в умовах урбанізації та засобів масової комунікації. У 

вузькому значенні – тексти та традиції, що побутують на цьому етапі» [1]. 

Згідно з періодизацією, розробленою Є. Мелетинським, С. Неклюдовим та Є. Новіком, 

існує «три етапи розвитку фольклору: архаїчний, класичний та посфольклорний. Перехід 

фольклору від одного етапу до іншого був поступовим, а зміни провокувалися насамперед 

розвитком засобів передання інформації та зрушеннями в суспільному житті етносів» [1]. 

Ось як визначає Н.І.Толстой ознаки сучасного міського фольклору в зіставленні з 

традиційним селянським:  

 

 Традиційний (селянський) 

Фольклор 

Сучасний (міський) 

постфольклор 

1. «стійкість репертуару в системі 

жанрів і в часі 

нестійкість, швидка зміна репертуару 

2. наявність розгалуженої системи 

жанрів і її консервативність, 

стійкість 

значна редукція жанрової парадигми, 

розпливчастість кордонів жанру 

3. відносна незалежність від 

літератури, традиційність 

значна залежність від літературного й 

довколалітературного репертуару, рухливість 

4. широта соціальної бази (в XIX ст. 

4/5 населення були селянами) 

вузькість соціальної бази, зв‘язок з дрібними 

соціальними групами й професіями [3]» 

 

Це співвідношення дає нам право оцінювати постфольклор як свого роду антифольклор. 

Отже, суттєвою рисою постфольклору є те, що він виникає не в результаті наступності з 

традиційним фольклором, а у відповідь на певні соціокультурні процеси. Тим не менш, 

виявляються подібні принципи в організації текстів і в їх функціонуванні.  

Постфольклор належить до «третьої культури», віддаленої як від елітарної, так і від 

традиційно-фольклорної культури. Вона охоплює масову культуру, яку створюють професіонали 

для потреб ринку, і низовий фольклор, що виникає в середовищі самих носіїв [2].  

Отже, постфольклор як унікальний культурологічний феномен вимагає від 

фольклористів і культурологів ставитися до постфольклорних текстів як до повноправних 

складових фольклорного процесу сьогодення. 
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ПОЕТИЧНИЙ СВІТ ГАЛИНИ ГОРДАСЕВИЧ 

 

Галина Гордасевич народилася 31 березня 1935 р. у м. Крем‘янці на Тернопільщині у 

родині священика Леоніда Гардасевича та матінки Олени. Дитинство поетеси минало  на 

Рівненщині в роки  воєнних лихоліть. Навчалася в Острозькому педучилищі. У 

шістнадцятирічному віці була заарештована і засуджена на 10 років, як було написано у вироку: 

―…за складання націоналістичних віршів і антирадянську агітацію серед студентів‖. 

Почала друкуватися з 1963 р. Перша збірка поезій ―Веселки на тротуарах‖ вийшла в 1966 

р. і була названа серед кращих книжок року. Після того побачили світ збірки ―Наречена сонця‖ 

(1976), ―Високе полум‘я дня‖ (1980), ―Слід зірниці‖ (1986), книжки повістей і оповідань 

―Відцвіла шипшина‖ (1974), ―Твій тихий дім‖ (1980), ―Двадцять років і один день‖ (1984, 1985), 

―Прекрасні імена жіночі‖ (1989), а також книжка публіцистики ―Письма к другу‖ (1988).   

У середині 1960-х Галина Гордасевич знову після юнацьких спроб почала писати вірші, 

трохи пізніше – прозу і критичні статті, стала членом літературного об`єднання «Обрій» при 

газеті «Комсомолец Донбасса», яким керував Й. Курлат і з якого вийшли відомі письменники 

В. Стус, Л. Талалай, В. Захарченко, А. Гарматюк. Тоді ж познайомилася і подружилася з 

українськими дисидентками Аллою Горською та Надією Світличною. У 1965 р. Галина 

вступила на заочне відділення Літературного інституту ім. М. Горького у Москві (закінчила 

1971 р.).  

У цей час були спроби КДБ завербувати письменницю, навіть послали її з групою 

шахтарів до Польщі, але вона категорично відмовилася.   Як наслідок, 1968 року у видавництві 

«Донбас» знімають з виробництва підписаний до друку рукопис нової збірки поезій, 1971 року 

у київському видавництві «Молодь» знищують верстку наступної книжки. Донецькі 

письменники влаштовують обструкцію «затятій націоналістці і бандерівці»: до Спілки 

письменників України її прийняли лише в 1988 році.  У 1990-му році Галина Гордасевич 

переїхала з сином до Львова. З тих пір вийшло понад 30 її книг, серед яких «Степан Бандера – 

людина і міф» і «Нескорені берегині» – про українських жінок, політичних ув`язнених. 

Поезії Галини Гордасевич – це діалоги з сучасниками, гострі рефлексії з приводу реалій 

навколишньої дійсності. У більшості своїй це твори сповідального характеру, у яких без 

прикрас і зайвих метафор озвучені малоприємні прикмети часу і факти власного невтішного 

життєвого досвіду. У її поезії звучить туга за загубленою молодістю. Прикрість несправедливих 

звинувачень, коли доказом злочину ставили дівочі вірші про першу весну і перше кохання, не 

можуть змінити поетичне кредо героїні: «Найстрашніша із зрад – це себе зрадити». 

Часто у її віршах оживають постаті близьких за духом і творчістю людей. Тут і тверда 

http://www.ruthenia.ru/%20folklore/ferapontov7.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20Фольклор
https://uk.wikipedia.org/wiki/%20Фольклор
http://cheloveknauka.com/folklor-i-postfolklor-v-kulturnyh-praktikah-povsednevnosti
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постава та ясний погляд Алли Горської у вірші «Споконвічний вогонь», і величний сум над 

труною В`ячеслава Чорновола, до якого «приліпились не ті, ой не ті», і спогади  про подругу-

єврейку Раю Розенберг, з якою переносила центнери бетону, спогади, що легко розв`язують 

національне питання: «Трагічне в життя нашого повісті / Було на кожній сторінці./А між 

тими, хто нас стеріг по совісті,/  Були свої, українці». 

Творчість Галини Гордасевич відображає невгамовні пошуки самореалізації знедоленої, 

але незламаної особистості, самотньої, але не одинокої у пошуках одвічних істин душі, яка до 

кінця своїх днів не втратила можливості побачити у людині людину, відкинути фальш, 

лицемірство і фарисейство, а натомість наголосити на збереженні божественного начала у 

людині, милосердя як вищої духовної цінності. «Так, жiнка в свiт приходить для любовi!» – 

стверджує письменниця у своїй поезії «Історія жінки», власним прикладом свого життя вона 

доводила цю істину, щиро і безхитрісно намагаючись протистояти будь-яким проявам свавілля, 

жорстокості, цинічності і звичайної байдужості. 
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РОЗМЕЖУВАННЯ ПАРЕМІЙ НА ПРИСЛІВ’Я І ПРИКАЗКИ 

 

Пареміографія – «це частина фольклору, яка об‘єднує найкоротші жанри, що в образній 

формі відтворюють найістотніші явища й реалії дійсності: прислів‘я, приказки (приповідки) та 

їх жанрові різновиди: вітання, побажання, прокльони, порівняння, прикмети, каламбури, тости» 

[2, с. 536]. 

У сучасній науці паралельно із термінами «прислів‘я» і «приказка» на означення жанру 

вживається термін «паремія» (з грецької paroimia – притча). У Київській Русі слово «притча» 

мало те ж саме лексичне значення, що й сучасне «прислів‘я», бо його етимологія виводиться із 

значення «притикати, приточити до слова». Термін «паремії» ми й використовуватимемо надалі 

в нашій роботі, об᾽ єднавши два близьких фольклорних жанри в одну групу. 

Від слова «паремія» утворилися назви «пареміографія» (записування, збирання 

прислів‘їв та приказок) і «пареміологія» (наука про паремії, їх дослідження, пояснення). 

«Об‘єктом вивчення в пареміології є паремії як стійкі вислови народного й книжно-

літературного походження, предметом – їхні властивості, категорійні ознаки, функціональні 

можливості й комунікативно-прагматичне спрямування [1, с. 13]». Обидва терміни вживаються 

паралельно, а інколи навіть взаємозамінюють один одного. 

Необхідність виокремлення пареміології з-поміж інших філологічних царин 

«зумовлюється тим, що вона шукає відповіді на проблеми, пов‘язані з відображенням у 

пареміях національного характеру, етносвідомості та стереотипів людської поведінки» [1, с. 13]. 

Приказка – «жанр фольклорної прози, короткий сталий образний вислів констатуючого 

характеру, що має одночленну будову, нерідко становить частину прислів‘я, але без висновку, і 

вживається в переносному значенні. Зміст її, на відміну від прислів'я, не має звичайно 

повчального характеру, їй властива синтаксична незавершеність. Досить часто це вкорочене 

прислів'я» [3]. 

Чужий намет завжди кращий. 

Гаряче сирим не буває. 

І в туризмі можна стояти на місці. 

Прислів'я – «мала форма народної поетичної творчості, короткий, ритмізований вислів, 

що несе узагальнену думку, висновок, іносказання з дидактичним ухилом [4]». 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F
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Своєю силою прислів‘я зобов‘язане смисловому ефекту, що виникає в результаті 

особливого стяжіння синтаксичної й лексичної форми, покликаного закріпити якийсь зміст; 

прийоми, за допомогою яких досягається це стяжіння:  стислість пропозиції й часте поєднання 

неозначено–особових форм і дієслова в теперішньому часі або наказовому способі; паралелізм; 

алітерація, асонанс, рима й інші звукові механізми, що роблять вислів ритмічно стислим. Усі ці 

прийоми допомагають узагальнити твердження, підняти його до рівня метафори, тобто 

перетворити на типовий еквівалент практично нескінченного числа ситуацій [4]. 

Краще недоїсти, ніж не їсти.  

Краще привал, ніж перевал. 

Якщо туризм заважає роботі, кидай роботу.  

Призначення паремій полягає в тому, щоб у коротких афористичних формулах 

висловлювати ставлення народу до різних життєвих явищ. Зміст прислів‘їв і приказок 

специфічний. Усі разом узяті, вони відображають життя повніше, ніж який-небудь інший жанр 

фольклору. Тематика творів інших фольклорних жанрів тією чи іншою мірою обмежена, а 

тематика паремій буквально безмежна. Вони реагують на всі явища дійсності, відображають 

життя й світогляд народу в усьому різноманітті, передають побутові, соціальні, філософські, 

релігійні, морально-етичні, естетичні народні погляди. 

Одним з джерел появи прислів'їв і приказок є усна народна творчість – пісні, казки, 

билини, загадки. Частина прислів'їв і приказок увійшла в народну мову з творів класичної 

літератури (наприклад, байок). Отже, паремії узагальнюють досвід народу, виведений з його 

суспільної практики. 
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ЖАНРОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ТУРИСТСЬКОГО ПОСТФОЛЬКЛОРУ 

 

Відзначається, що фольклористика зафіксувала історію фольклору від архаїки до Нового 

часу, описала різноманітність його форм і типів. Творча складова фольклору в Новий час 

перемістилася із села в місто. Для опису різноманіття субкультур в рамках структурно-

семіотичного підходу був запропонований термін «постфольклор» (посткласичний фольклор; 

галузь словесності, тексти якої розвиваються за фольклорним схемами, але не підходять під 

формальне визначення фольклору; стадія існування фольклорної традиції в умовах урбанізації 

та засобів масової комунікації). 

Існує три етапи розвитку фольклору: архаїчний, класичний та посфольклорний. Перехід 

фольклору від одного етапу до іншого був поступовим, а зміни провокувалися насамперед 

розвитком засобів передання інформації та зрушеннями в суспільному житті етносів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%94%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
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Постфольклор належить до «третьої культури», віддаленої як від елітарної, так і від 

традиційно-фольклорної. На відміну від фольклорної селянської традиції, що сягає своїм 

корінням у глибоку давнину, туристська традиція народилася півстоліття назад. Зв‘язок з 

селянської традицією простежується тільки на рівні визначення жанрової приналежності або у 

випадках прямого запозичення (туристська байка), що зустрічається досить рідко. 

За С. Неклюдовим, головними ознаками постфольклору є соціокультурний поліцентризм; 

функціональна маргінальність; закритість або відкритість; контекст побутування; ґенеза жанрів; 

неоміфологізація оточуючої дійсності; динамічність. 

Туристська субкультура, згідно з дослідженням С. Неклюдова, відповідає ознакам 

побутування постфольклору: туристський рух має свої культурні коди й тексти, що побутують 

всередині спільноти; знаходиться на маргінесі всієї міської культури й призначений виключно 

для представників цієї субкультури; субкультура туристів є відкритою; позаміською, тож ареал її 

побутування зосереджений на маршрутах різноманітних походів; фольклор туристів зустрічаємо 

як у живому мовленні (частіше за все анекдоти, паремії, пісні), так і на багатьох тематичних 

інтернет-сайтах; у субкультурі туристів неоміфологізація оточуючої дійсності відбувається 

зазвичай через залежність від природних умов і той значний ступінь ризику, якому свідомо 

піддають своє життя туристи-походники в екстремальних умовах, під час зустрічі зі стихією; 

зразки туристського постфольклору носять сталий характер, зазвичай передаються від 

покоління до покоління туристів, ще й тому, що туристські постфольклорні тексти, крім іншого, 

виконують одну з важливих функцій туристського фольклору – формулювання норм і законів 

похідного життя, від технічних до етичних і побутових. 

Варто розглянути й спробувати класифікувати власне фольклор субкультури туристів. 

Туристський фольклор, узагалі туристська субкультурна традиція загалом (що включає 

вербальні та письмові форми фольклору, обрядові традиції, міфологічні уявлення, систему 

цінностей тощо) входить у ряд явищ, що позначаються дослідниками як сучасна міська 

культура, сучасний міський фольклор. 

Туристський фольклор не в усьому відповідає цим ознакам, так, наприклад, говорити про 

значний літературний вплив, скажімо, на туристську демонологічну прозу навряд чи можливо. 

Також цілком традиційними є шляхи трансляції туристської забобонної традиції (тому що в них 

фактично не беруть участь засоби масової інформації). Деякі з цих жанрових текстів 

функціонують самостійно, інші об‘єднуються в єдиний метажанр – альбом.  

Отже, україномовний туристський постфольклор жанрово досить різноманітний. 

Досліджені нами тексти можна поділити на 2 групи: умовно традиційні (анекдоти, байки, 

пісенна лірика, паремії (прислів‘я і приказки), легенди (рос. былички), тости, замовляння, 

молитви) й оригінальні (жартівливі грамоти, частівки, гімни; пародійні «документи», емблеми, 

саморобні медалі, ордени, графіті (написи на різних предметах побуту: ножах, ложках, 

штормівках, наметах тощо), ігри, обряд посвячення в туристи).  
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ТЕМА РАСИЗМУ У РОМАНІ ГАРПЕР ЛІ «УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА» 

 

Жанр роману – належить до найважливіших проблем літературознавчої науки. Без чітко 

сформованого канону літературний вид роману безперервно перебуває у динаміці, що зумовлює 

постійний інтерес до питань тлумачення, природи та структури роману, типології його  

жанрових форм, їх розвитку в окремих національних літературах. Один з жанрових різновидів 
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роману – роман виховання (від німецького Bildungsroman) – присвячений процесу формування 

особистості, який містить, крім дидактичних настанов, елементи соціально–психологічного, 

шахрайського, пригодницького, сатиричного, філософського наративу. Тому його складно чітко 

відмежувати від інших романних форм. По суті, ідея виховання є одним з провідних і 

формотворних моментів роману взагалі. М. Бахтін називав це образом «людини у процесі 

становлення».  

У романі «Убити пересмішника» Г.Лі зображено життя, побут, звичаї провінційного 

містечка штату Алабама через спостереження маленької шестирічної дівчинки. Змальовується 

процес у справі Тома Робінсона, який розкриває дітям справжній стан справ на Півдні Америки, 

де вважають за гріх вбити птицю – пересмішника, а вбивство темношкірої людини 

прирівнюється до громадянського обов'язку.  

Відображаючи глуху провінцію з мальовничою місцевістю, звичаї та погляди, авторка 

вміло характеризує життя американського Півдня. Мейкомб – старе, маленьке місто, де завжди 

дуже жарко, де всі люди знають один одного. А коли телефонуєш  – не треба навіть називати 

власне ім‘я, телефоністка і так знає всіх по голосу. 

Переломним у романі зображується суд над Томом Робінсоном. Через цю справу люди, 

перш за все, за сформованими стереотипами поділилися на білих і чорних, а отже – на добрих і 

поганих, як трактували тогочасна мораль.. 

Практично всі мешканці Мейкомба схильні до традиційних забобонів та расових упереджень. 

Тут картини життя і звичаїв, що подаються письменницею, набувають особливого сенсу як 

складне, суперечливе середовище, що формує внутрішній світ людини. Саме тому роман 

«Убити пересмішника» – це роздуми про становлення людської особистості. Засвоївши уроки 

Марка Твена, який заявляв, що саме діти є «найчистішими і послідовними демократами», 

Гарпер Лі знаходить свій шлях, що дозволяє показати світ дорослих очима дитини, не 

спрощуючи і не збіднюючи його. Недаремно автор ставить в центрі оповідання маленьку 

дівчинку Джін Луїзу, яка провокуючи дорослих на висловлювання і вчинки, набуває для себе 

уроки життя і моральності. 

Хто ж пересмішник у цьому романі? Аттікус Фінч, моральні принципи та мужність 

якого, зробили його прикладом для наслідування? Може це невловимий Страхолюд Редлі, 

ув‘язнений у власному домі? Чи може це Том Робінсон, доброзичливість якого стала причиною 

його смерті? Або це Всевидько, уроки в співчутті якої були також уроками боротьби з тиранією 

за расою, класовим поділом та статтю?  

Незалежно від того, яку відповідь можна отримати на це питання, «Убити 

пересмішника» Г. Лі дає нам життєвий урок про мужність зрозуміти людину, її призначення та 

вміння дослухатися до думки інших, намагатися бути людяними, відкидати етнічні стереотипи, 

ламати бар'єри та уникати різноманітних перепон у расових та гендерних відносинах.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЄДНАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ТА ТРАГІЧНОГО 

СВІТОСПРИЙНЯТТЯ У П’ЄСІ ШЕКСПІРА «ГАМЛЕТ» 

 

В. Шекспір є одним з найвидатніших англійських поетів і драматургів епохи 

Відродження – періоду, коли в надрах феодального суспільства зароджувалися нові відносини, 

стрімко росли міста, розвивалися ремесла і ділові зв‘язки, здійснювалися мандрівки в далекі 

землі. Все це розширювало світогляд людини, змінювало її світосприйняття. Філософськими 
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константами цієї епохи стали антропоцентризм і гуманізм, який пробивав собі дорогу в умовах 

монархічного деспотизму, страшних контрастів між багатством можновладців та жахливими 

злиднями простого люду. Гуманістична література, як і гуманізм загалом, у процесі розвитку 

зазнала чимало змін, зумовлених суспільними процесами. Провідниками віри в особистість 

людини, в її духовні здібності виступали вчені, філософи, письменники, художники. Епоха 

Відродження подарувала світові багато талановитих людей. Їх імена назавжди вписані в «золоту 

книгу» цієї епохи. Саме серед них, посідаючи одне з чільних місць,  ім'я великого Шекспіра.  

Шекспір у трагедії «Гамлет» говорить про вічні категорії, значимі як для давніх часів, так 

і сьогодення: смерть і безсмертя, добро і зло, місце та роль людини у світі. Велику увагу 

приділяв переважно проблемам людської особистості. Шекспір чи не вперше у світовій 

літературі зобразив свого героя внутрішньо роздвоєним, його характер – суперечливим, а 

вчинки – неоднозначними. Саме це викликало велику увагу до твору. Трагедію «Гамлет» 

досліджувало багато вітчизняних та зарубіжних вчених. Однак, до сьогодні  висновки учених є 

неоднозначними, а деколи і діаметрально протилежними, а отже, синтез гуманістичного та 

трагічного світосприйняття в п‘єсі Шекспіра потребує подальшого вивчення. Шекспір у своїх 

творах правдиво змальовував широку картину дійсності, в якій центральне місце завжди посідає 

людина. Він зображував її у стосунках з іншими людьми, розкривав її складне і суперечливе 

внутрішнє життя, її почуття й думки, показував її високі й низькі вчинки. Персонажі його творів 

– люди вільні духом, з могутніми й величними пристрастями, що й надало героїчного звучання 

Шекспіровій драматургії. А славнозвісне змішування трагічного й комічного досягає найбільшої 

гостроти  саме у трагедії «Гамлет», де сполучені твереза життєва правда і фантастичний образ із 

потойбічного світу. 

П‘єса Шекспіра має ще одну художню особливість. Вона є філософською трагедією. 

Легенда, яка народилась у глибинах Середньовіччя, завдяки майстерності Шекспіра як 

художника слова, перетворилась на трагедію, яка не тільки порушувала найважливіші проблеми 

тогочасної Англії, а й відображала пошуки відповідей на питання суперечливості людського 

існування. Чи варто коритися обставинам долі? Якщо ні, то якими чином слід протистояти 

ворожості світу – активно боротися чи відсторонитися від усього і самозаглибитися? Що 

важливіше для кожного із нас – виконати обов‘язок перед минулим, чи побудувати своє 

майбутнє? Чи можна вірити в кохання і дружбу? Чого варте життя, якщо кожного рано чи пізно 

чекає смерть? У чому тоді полягає сенс життя? У чому причина людських страждань? Ці 

філософські питання важливі для кожної людини, за будь-якої епохи. Принц данський – 

трагічний герой, що волею долі має розв‘язати завдання, сам характер якого вступає у 

протиріччя з системою його духовних цінностей. Саме тому Гамлет, через образ якого показано 

філософську концепцію Шекспіра, переступив межі п‘єси, і його стали називати вічним 

образом.  
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СИЛА КОХАННЯ У РОМАНІ «ВИННІ ЗІРКИ» ДЖОНА ГРІНА 

 

У центрі сюжету цього роману – життя звичайної дівчини Хейзел (Шейлін Вудлі), яка з 

13 років живе зі страшним діагнозом – рак щитовидної залози, але нові ліки чудесним чином 

сповільнили його розвиток, залишивши безліч побічних ефектів. Вона завжди є радісною, 

цікавою та розумною персоною. Батьки дуже сильно люблять її і здатні зробити будь-що задля її 

щастя та життя. Дівчина дуже цінує батьківське тепло, але вона хоче звичайного життя підлітка, 
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якого у неї немає. Мама пояснювала, що Хейзел вже доросла, вона не мала дитина і має вже 

заводити друзів, виходити з дому і жити своїм життям.  І тому, її батьки вирішили, щоб вона 

почала  відвідувати групу підтримки. І для неї це було потрясінням – очевидно. Її рідні бажали 

їй тільки чудових емоцій, яких вона майже не отримувала від життя. Все, що її рятувало та 

піддавало сил - батьківська любов. Це почуття багато, що значить для кожного. Якщо цінувати і 

любити особистість так само сильно, як і вона тебе, то трапляється диво і всі невдачі та 

проблеми оминуть вас.  «Полюби ближнього свого, як самого себе». Велика фраза. Не легко 

звичайно, життя інше. Так, для головної героїні роману доля підготувала складне випробування 

і цілу насолоду моментів в її підлітковому віці. Вона ненавиділа відвідувати групу підтримки, 

слухати доленосні розповіді інших хворих, про їхні невдачі та жалюгідне життя. Їй це все 

набридло, бо вона сама перебувала в світі цих думок. У групі підтримки Хейзел одного разу 

зустрічає Огастуса (Ансель Елгорт), і молоді люди знаходять зоровий зв‘язок, вони хочуть 

дізнатись одне про одного більше і більше. Вона хоче поглянути на нього, але він не зводить 

очей з неї. І їй стає ніяково від цього.  Раптом дівчину осяяло і вона захотіла висловити власні 

думки  всім учасникам своєї групи. Але якщо цією фразою жити, все вийде, не відразу, але 

обов'язково.  

Прекрасні своїм настроєм, головні герої твору є неймовірним уособленням радості та 

печалі одночасно. Вони кохають і є коханими. Огастус та Хейзел не є ідеалами, а просто 

звичайні хлопець та дівчина, які навчилися любити і дякувати за те, що мають надію прожити 

завтрашній день. 

Хейзел та Огастус вірили, що будуть завжди разом, навіть після смерті. Обидва знали, що їх 

скоро не буде, але їхня віра та сила кохання ніколи не згасали. За висловом Теодора Драйзера: 

«У коханні головне – несподівано з`явитися й вчасно зникнути». Кожна людина приходить у 

життя іншої людини, щоб виконати якусь важливу функцію, навчити дивитися на світ інакше. 

Все відбувається не просто так. У кожної людини є своє призначення, яке треба виконати. 

Хейзел та Огастус були приречені на смерть у ранньому віці, але жага до життя та кохання 

надавали їм сили і вони вірили у майбутнє тільки разом. Таке кохання має бути нагородженим, 

навіть, якщо їх не буде у цьому світі. Сподіваючись на щастя, вони намагалися за той короткий 

проміжок часу, який їм було відведено Долею, пізнати силу кохання. Їхньою силою та відвагою, 

прагненням життя просякнута кожна сторінка книги, передаючи силу їхнього кохання. 

Фінал роману трагічний… Проте показує силу духу людини, перемога духовного над 

тілесним. Герої роману Хейзел та Огастус – сильні люди, з вірою в життя і кохання, яке 

сильніше від смерті. 
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ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ТУРИСТСЬКИХ ПАРЕМІЙ 

 

Багато туристських паремій жартівливого чи іронічного спрямування («Вижив сам – 

«виживи» товариша», «Туалет і гори лікують всі запори», «Будячи товариша, спитай спочатку, 

чи хоче він  цього», «Першими до вогнища злітаються метелики, другими – єгері», «Якщо на 

дачі достигли ягоди, пора в похід – їсти тушонку й макарони!», «Маленький рюкзак – ознака 

егоїзму», «Духовна їжа – меню останнього дня турпоходу», «Маршрут може бути по плечу, але 

не по кишені»), інші марковані чорним гумором («Будь розбірливий у виборі супутника: не 

виключено, що тобі доведеться його з‘їсти», «‖Зарубився‖ сам – ‖зарубуй‖ товариша», «Якщо 

інструктор падає у прірву, не заважай йому: він більш досвідчений і знає, що робить!»). 
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У деяких текстах наявні туристські жаргонізми («Імідж – ніщо, снаряга – все», 

«Інструктор така ж звичайна людина, як всі, тільки голиться сокирою і відкриває згущик 

пальцями», «Якщо на дачі достигли ягоди, пора в похід – їсти тушонку й макарони»), згрубілі 

слова («Більше грязі – ширша морда», «Не той гад, хто з‘їв усе, а той, хто з‘їв останнє»), 

просторічні слова (росіянізми) («Менше сантиметра – це не грязь, більше – саме відвалиться», 

«Більше грязі – ширша морда»), антоніми («Язик краще короткий, а мотузка – довга», «Не все 

те вийде, що усунуто», «Мокрого одягу в рюкзаку завжди більше, ніж сухого», «Головне в 

поході – узяти більше їжі й менше народу», «Велика подорож починається з маленького кроку», 

«За кожним спуском є обов‘язково є підйом»), порівняння («Туризм – як горілка: дуже противно, 

але затягує», «Жінка в поході – як валіза без ручки: тягнути важко, а кинути шкода»), метафори 

(«Великому шматку із сусідньої тарілки рот радіє», «Першими до вогнища злітаються 

метелики, другими – єгері», використовуються слова в прямому значенні там, де вони зазвичай 

уживаються в переносному («Похідний казанок завжди прив‘язаний до свого господаря», 

«Туристам, як ніяким іншим спортсменам, важливо вміння зібратися», «І в туризмі можна 

стояти на місці», «Тільки туристу не соромно плисти за течією», «Хороші туристи вдома не 

валяються», «Щастя не за горами, воно в горах!», «Іти в гори потрібно в період душевного 

підйому»), пароніми («Краще привал, ніж перевал», «У поході загострюється професійна 

хвороба туриста – яма шлунку» (замість «язва»)), неологізми («Туризм викликає сильну 

залежність – не починайте турити!»), що зближує деякі туристські паремії з каламбурами. 

Отже, до художньо-виражальних засобів туристських паремій можна віднести 

жартівливе чи іронічне забарвлення, елементи чорного гумору, використання жаргонізмів, 

просторічних і згрубілих слів, неологізмів, антонімів, порівнянь, метафор, паронімів.  
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ФУНКЦІЇ ТУРИСТСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ І ПРИКАЗОК 

 

Увага до паремій обумовлена точністю й експресивністю оцінок і характеристик, 

віддзеркаленням масового (колективного) відношення до дійсності й різних її проявів, 

поширеністю серед людей різного віку. Популярність і активне функціонування прислів‘їв і 

приказок у туристській спільноті обумовлена системою виконуваних жанром функцій, комплекс 

яких по-різному визначаються дослідниками. Серед них найчастіше розглядаються 

розважальна; комунікативна (влучно вжита паремія дозволяє встановлювати, оптимізувати й 

закріплювати комунікативний контакт); посередницька (медіативна) (паремія здійснює розрядку 

напруги, що виникла в розмові, і тим самим виводить тих, хто розмовляє, з незручного 

положення або просто тривалої паузи); функція консолідації (зміцнення колективу на основі 

загальних поглядів, переваг і оцінок); дидактична (формулювання норм і законів похідного 

життя, від технічних до етичних і побутових). 

Отже, коло соціальних функцій паремій виявляється ширшим, ніж прийнято вважати, 

проте характер їх співвідношення може бути різним.  

Туристські паремії можна класифікувати за такими тематичними групами: 

1. Про туристське спорядження  

Немає поганої погоди, є погане спорядження. 

Ніщо так не вабить око, як зібраний у похід рюкзак. 

Твої речі можуть знадобитися не тільки тобі. 

Не все те вийде, що усунуто. 
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Як би добре не були спаковані речі, вони все одно намокнуть. 

Якщо вам спальник по коліно, то це рюкзак. 

2. Про погоду  

У поході вітер завжди дме в обличчя. 

У поході все до дощу. 

3. Про їжу 

Продукти беруть в похід, щоб економити. 

Не той гад, хто з‘їв усе, а той, хто з‘їв останнє.  

Турист їсть мало, але часто. 

Кожна травинка – в пузі вітамінка. 

Краще переїсти, ніж недоспати. 

Головне – не дати їжі виповзти з тарілки. 

4. Про невезіння в поході  

Якщо весло може зламатися, то воно зламається. 

Якщо всі інші пройшли поріг нормально, це ще не означає, що з тобою нічого не 

станеться.  

Хоч як добре не стеж за речами, вони все одно згорять (або намокнуть)! 

Річ, залишена біля багаття, повинна згоріти. 

Мотузка, залишена без нагляду, сама зав‘язується у вузли 

5. Про маршрут, дорогу  

10 кілометрів – для шаленої собаки не гак.  

Велика подорож починається з маленького кроку. 

Ніколи не поспішай – і нікуди не спізнишся. 

Тільки туристу не соромно плисти за течією. 

Маршрут може бути по плечу, але не по кишені. 

6. Про особисту гігієну  

Головне правило зимового походу – не їсти жовтий сніг! 

Менше сантиметра – це не грязь, більше – саме відвалиться. 

Гігієна – ворог туриста. 

Більше грязі – ширша морда. 

Зробив справу – прикрий гілками. 

У поході миються тільки ліниві: їм ліньки чухатися 

7. Про небезпеку під час походу  

Якщо гора іде до вас, а ви не Магомет, тікайте швидше: це лавина!!!! 

Першими до вогнища злітаються метелики, другими – єгері. 

Найнебезпечніших каменів, як правило, не видно. 

8. Про вид спорту  

В сім᾽ ї не без туриста. 

Робити те, що ти любиш, – свобода, любити те, що ти робиш, – щастя. 

Щастя не за горами, воно в горах!  

Якщо туризм заважає роботі, потрібно кидати роботу. 

9. Про дружбу, взаємодопомогу  

«Зарубився» сам – «зарубуй» товариша. 

Вижив сам – «виживи» товариша. 

Будячи товариша, спитай спочатку, чи хоче він  цього. 

Якщо хочеш завести друзів, заведи їх подалі. 

10. Про учасників походу  

У поході всі люди брати, тільки завгосп – єдина дитина в родині 

Завгосп голодному не товариш. 

Жінка в поході – як валіза без ручки: тягнути важко, а кинути шкода. 

Інструктор така ж звичайна людина, як всі, тільки голиться сокирою і відкриває згущик 

пальцями. 
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Отже, тематика туристських паремій досить різноманітна й охоплює різні сторони життя 

туристської спільноти. 
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ПОХОДЖЕННЯ ТУРИСТСЬКИХ ПАРЕМІЙ 

 

Хибною є думка, що паремії – це стійкий жанр, який майже не піддається жодним змінам 

і впливам. Насправді й прислів‘я, і приказки більше, ніж інші фольклорні жанри, відкриті для 

запозичень з різних сфер людського життя. Отож цілком зрозумілою стає наявність великої 

кількості оригінальних паремій у туристському постфольклорі. 

Як було відзначено, фольклорні прислів'я та приказки породжуються усною народною 

творчістю або запозичуються з певних літературних джерел, утрачаючи зв'язок з ними. 

Туристські паремії, на відміну від традиційних, хоч і мають узагальнювальне значення, але 

більше схожі на жартівливі інструкції, як потрібно діяти в тій чи іншій ситуації («Зробив справу 

– прикрий гілками», «Якщо гора іде до вас, а ви не Магомет, тікайте швидше: це лавина!!!!»).  

Деякі з них нагадують прикмети («Спальник намокає незалежно від кількості намотаних 

на нього поліетиленових пакетів» «Якщо намет уже встановлений, виявиться, що поруч 

знаходиться мурашник», «У поході вітер завжди дме в обличчя», «У поході все до дощу», «Річ, 

залишена біля багаття, повинна згоріти», «За кожним спуском обов‘язково є підйом», 

«Найнебезпечніших каменів, як правило, не видно»). 

Існують прислів‘я і приказки, перероблені на туристичну тематику з відомих усім 

народнофольклорних («Хто рано встає, той всіх достає» (із «Хто рано встає, тому Бог дає»), 

«Чим далі в ліс, тим голодніший турист», «Чим далі в ліс, тим більш потрібен памперс», «Чим 

далі в ліс, тим страшніші звірі» (із «Чим далі в ліс, тим більше дров»), «Вовків боятися – в 

туалет не ходити» (із «Вовків боятися – у ліс не ходити»), «Любиш кататися – люби й велосипед 

носити» (із «Любиш кататися – люби й саночки возити»), «У сім᾽ ї не без туриста» (із «У сім‘ї 

не без урода»), «Вільному – воля, ходячому – путь» (із «Вільному воля, спасенному – рай»), 

«Завгосп голодному не товариш» (із «Ситий голодному не товариш»)). 

Інші – це трансформовані авторські афоризми («Народжений повзати всюди пролізе» (із 

«Рожденный ползать летать не может!» Максима Горького).  

Деякі паремії – це перероблені рекламні слогани («Туризм викликає сильну залежність – 

не починайте турити!» (із «Куріння викликає залежність – не починайте курити»)), «Імідж – 

ніщо, снаряга – все» (із «Імідж – ніщо, спрага – все»)). 

Туристські ж паремії нагадують жартівливі інструкції або прикмети, деякі з них – це 

народні або авторські афоризми, рекламні салогани, перероблені на туристичну тематику. Вони 

виконують такі функції: розважальну, комунікативну, посередницьку, консолідації, дидактичну. 

Отже, україномовні туристські паремії можна класифікували за тематичними групами: 

про туристське спорядження, про погоду, про їжу, про невезіння в поході, про маршрут, дорогу, 

про особисту гігієну, про небезпеку під час походу, про вид спорту. про дружбу, взаємодопомогу, 

учасників походу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТСЬКОЇ СУБКУЛЬТУРИ 

 

Туристська субкультура, на відміну від інших видів субкультури, має яскраво виражений 

локалізований характер. Усі її форми й жанри проявляються тільки поза містом на маршруті й у 

літню пору року – розпал туристичного сезону. Її члени існують наче в двох вимірах: 

просторовому (у місті і на маршруті) і часовому (під час сезону і в міжсезоння). Як тільки її 

носії повертаються до звичного способу життя, субкультура зникає. Туристи не виділяються в 

міській юрбі або в трудовому колективі ні своєю зовнішністю, ні манерою говорити або 

триматися, ні звичками, чим істотно відрізняються від багатьох сучасних молодіжних 

угруповань контркультурної спрямованості (панки, сатаністи, емо і т.п.). Протиставлення 

«турист – не-турист» актуальне тільки під час походу, в інший час ця опозиція притлумлюється, 

стає фактом духовного життя туриста, який із нетерпінням очікує початку нового сезону. 

У туристській субкультурі можна виділити три рівні ієрархії: «чайники», «просто 

туристи» й «аксакали» (досвідчені члени групи, які ходять у походи вищих категорій 

складності). При цьому статусні розходження яскраво виражені тільки між першими двома 

щаблями, і лише між ними перехід відзначається особливим ритуалом. У цілому між туристами 

вкрай рідко можна зустріти відносини панування й підпорядкування, випадки приниження, 

знущань над нижчими за рангом. Багато в чому причину треба шукати у спільності соціального 

походження, оскільки туризм – спорт інтелігентів; у добровільності перебування в турпоході; у 

тім, що гарні відносини всередині колективу є умовою виживання групи на маршруті. Іронічні 

прізвиська тут не носять зневажливого-образливого характеру, описаного в соціологічній теорії 

наклеювання ярлика, а скоріше виступають формою психологічного маркера. «Матрацниками» 

туристів-новачків називають тому, що вони ще не звикли обходитися без домашнього комфорту 

й затишку, а «чайниками» тому, що гнуться при перших труднощах або тому, що беруть із собою 

в похід (через незнання) чайники.  

Туристи намагаються знайти в природі джерело не тільки фізичної, «екологічної» 

чистоти, але й духовної, моральної. Саме в походах туристи намагаються знайти відданість, 

чистоту й чесність в людських відносинах [22]». Доказом цього можуть слугувати цитати з 

туристських пісень, увесь туристський фольклор, обряди посвячення, у яких постійно звучить 

імператив вірності одному, готовність урятувати товариша навіть ціною власного життя. 

Отже, туристська субкультура виявляється аполітичною, не пов‘язаною безпосередньо з 

жодною політичною ідеологією. «До складу туристської субкультури варто включати: речові 

компоненти (туристський одяг, спорядження, у тому числі рюкзак, намет, казанок та ін.); 

вербальні й письмові форми фольклору; ритуально-поведінкову складову, приміром, обряд 

посвяти в туристи, туристські забобони й прикмети та інше [1]». 

Туристські групи об‘єднують людей найрізноманітніших професій, захоплень, віку, 

соціального статусу, національності. Субкультура в них виявляється на рівні загального 

культурного коду, що з‘єднує в один рух велику кількість груп і діє ніби поверх професійних і 

статусних бар‘єрів, через використання специфічного туристського жаргону, через засвоєння, 

використання й передачу специфічних фольклорних текстів. 
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СУТНІСНІ РИСИ КОНЦЕПЦІЇ АНТИЧНОСТІ В ПОЕЗІЇ М.ЗЕРОВА 

 

Концепція античності Зерова значною мірою сформувалася внаслідок осмислення ним 

літературного процесу взагалі й вітчизняного зокрема. У зв‘язку з цим важливого значення  

набуває питання про єдину неокласичну традицію в українському літературознавстві: Ю.Шерех, 

ставлячи під сумнів існування неокласицизму як літературно-мистецької школи, аналізував 

формальні ознаки поетичного мислення і стильову манеру того чи іншого українського 

неокласика. Дослідник визнав наявність неокласичних тенденцій у творчості М.Зерова, 

П.Филиповича, М.Драй-Хмари, М.Рильського, Ю.Клена, але при цьому не згадував про 

теоретично-естетичне підґрунтя ―п‘ятірного грона‖, що є необхідною умовою для з‘ясування 

їхньої спільної концепції літератури, й зокрема поглядів Зерова на античність. 

Одним із вихідних положень зеровської концепції було трактування античності як 

метафори класики, культурних традицій в широкому розумінні. Обґрунтування такої позиції 

відбувалося і через міфологічні образи античного походження. Так, в одному з листів до Зерова 

М.Рильський, використовуючи поширений образ ―корабля історії‖ зазначав, що ―коли не брать 

на свій корабель нічого з минулого, коли по-коряковському способу ―розпаплюжить‖ усі 

традиції, – то корабель вражий піде до дна. А ми б збудували Арго! Між нами були б досвідчені 

кермачі – зерови, і захоплені мрією про золоте руно невідомих берегів – Тичини… і це було б 

мистецтво‖. Вірш Зерова ―Аргонавти‖, в якому поет продовжив гру образів, запропонованих 

Рильським, став своєрідною відповіддю на цей лист. Зеров декламував спільність інтересів 

неокласиків (―ми любимо одно: Старої творчості додержання вино, І мед аттіцьких бджіл, і гру 

дзвінких касталій‖), які на ―мудрім кораблі, стовесельнім Арго‖ прямують до високої мети. 

Поет свідомий того, що обраний ним і його однодумцями шлях нелегкий. Він передбачав певну 

опозицію і наявність ізоляції (―Ми самотою підем‖), але водночас був сповнений рішучої 

жертовності в ім‘я справжнього мистецтва. Створення такого мистецтва, за переконаннями 

Зерова, можливе лише з урахуванням усього світового художнього досвіду, біля джерел якого 

стоять стародавні літератури. 

Особливо, на думку Зерова, досвід античної поезії важливий для вдосконалення 

професійного рівня сучасної української літератури: ―… у нас, при наших літературних облогах, 

при повній майже не розробленості поетичної мови, римські майстри можуть мати чимале 

значення стилістичне‖.[1, с.64] 

Досконала поетична форма, зразки якої подає класична спадщина, має стати, за Зеровим, 

одним із кроків у засвоєнні певних рис гуманістичного світогляду давніх греків і римлян, а 

саме: калокагатії, яку він визначав як ―моральну досконалість та витонченість культурну‖. Про 

необхідність плекання досконалих класичних форм поет говорив у сонеті ― Класики‖: ― І лиш 

одна ще тішить дух поета, Одна відроджує ваш строгий стиль – Ясна, дзвінка закінченість 

сонета‖. У такий спосіб Зеров проголошував єдність вишуканої форми та глибокого змістового 

завантаження. 

Концепція античності Зерова не була естетично закритою і статичною: вона розвивалася 

разом із поступом неокласичної методології, зазнавала поглиблення й розширення разом зі 
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зміною атмосфери духовного життя в Україні. Питання ставлення до античної спадщини набуло 

особливої актуальності в період відомої літературної дискусії 1925-1928 р.р., головною 

проблемою якої стало визначення ―культурних орієнтирів‖ для України. 

Гасло Зерова ―Ad fontes‖ з‘явилося як результат глибокого переконання в тому, що 

найвищу культуру слід засвоювати ―не тільки в її останніх вислідах, а і в її основах, бо без 

розуміння основи ми залишимося ―вічними учнями‖, які ніколи не можуть з учителями 

зрівнятися‖.[3,I,с.575] Орієнтацією на античність як своєрідний естетичний ідеал неокласик 

намагався довести неможливість відрубного національного розвитку, вказував перспективу для 

визначення генетичних зв‘язків художньої свідомості. 

Отже, погляди Зерова на античність як особливий тип культури, її роль і місце в 

національному літературному процесі мають концептуальний характер, а специфіка осягнення 

суті феномена античності передбачала синтез української класики з античною. Основні 

положення концепції античності Зерова можна сформулювати таким чином: 

- античність є тим культурним потенціалом, на основі якого сформувалося європейська 

культурна спільність (у Зерова – ―До джерел‖). При цьому античність розглядається як 

єдиний, але в той же час сповнений власних протиріч і суперечностей тип, що впливає на всі 

сфери духовного життя народів Європи і всього сучасного світу; 

- антична спадщина – один із чинників формування і розвитку української літературної 

традиції; 

- антична художня спадщина насамперед мистецький (технічний) орієнтир; античні автори 

значною мірою виступають як ―учителі стилю‖; 

- у контексті естетики національного культурного відродження античність (―Захід‖) виступає 

на початковому етапі антитезовою християнству (―Сходу‖) як альтернативне джерело 

художньої творчості; 

- античність 

– метафора культурних традицій та класики взагалі, звернення до якої є своєрідною формою 

вирішення проблеми взаємодії традицій та інновацій у культурному процесі. 

Високий інтелект та витончений мистецький смак, спільність поглядів на майбутнє 

української літератури в оцінці її минулого, а поза цим духовна єдність близьких друзів – ось з 

усього грона найбільш ―чистим‖ неокласиком був М. Зеров. Недаремно його обрали за лідера. 
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ВПЛИВ РЕЛІГІЇ НА ІСТОРІЮ УКРАЇНИ 

 

Віра – це дуже розширене поняття, можна не вірити в Бога, але не вірити ні в що 

неможливо, бо без неї втрачається сенс  життя. У Біблії сказано, що віра – це сподівання на те, 

чого не видно, але що є істинним.  Перед прийняттям у 988р. єдиної віри, в  Київській Русі  

релігійне життя було дуже складне. Тому що кожне плем'я шанувало своїх богів і мало власні 

культи, що негативно впливало на розвиток не тільки культурний,  але й матеріальний. Справа в 

тому, що сукупність племен, які жили у X ст. , лише формально можна було назвати державою, 

бо хоч вони і сплачували  податки в єдиний центр і мали спільну територію, але не мали 

спільної мети і, в будь-який момент часу будь- яке з племен могло силою захопити владу. 

Християнство ж значно прискорило процес консолідації давньоруського суспільства, 

сприяло формуванню єдиної древньоруської народності, вплинуло  на формування національної 

традиції і державності, що і стало головним інструментом для створення Давньоруської 
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держави. Також  перевагою  християнства було подальше налагодження стосунків з іншими  

християнськими державами. Але процес християнізації Русі був тривалий і складний. Відмова 

від батьківської віри розцінювалася як зрада. Народ довгий час зберігав двовір'я. 

Християнський культ накладався шаром на язичницькі обряди і свята, десь відбувалося 

заміщення одних богів іншими, десь властивості язичницьких та християнських святих і богів 

співіснували.  Коли на нашу землю прийшли татаро-монголи, відбувся занепад князісько-

дружинного життя. Татарщина залишила глибокий слід у всіх сферах життя, відбилася на 

політичному укладі, на відносинах соціальних, культурних, навіть на народній вдачі та психіці.  

Більшість київських церков була зруйнована. 

Галицько-Волинська держава домоглася митрополії 1303р. Константинопольський 

патріарх Афанасій благословив створення Галицької митрополії й надіслав митрополита 

Ніфонта. Через десять років відбувся поділ Київської метрополії на дві: Київську та Московську. 

Тепер у Києві існувати митрополії Київська та Галицька, а до Москви відійшла назва "Всієї 

Русі".  

Під владою Польщі православна церква зазнала утисків та переслідувань. Для 

Католицької церкви XVII ст. виявилося дуже нелегким: у 30-х роках велика частина віруючих 

відійшла від неї під впливом вчення Мартина Лютера (1483-1546), засновника протестантизму. 

Рим активізував політику на сході Європи, населеному слов`янами. У Бресті 1596р. була 

підписана Унія, згідно з якою утворювалася нова церква – Греко-Католицька. У ній зберігався 

православний культ, а догматика впроваджувалася католицька. Тепер визнавалося верховенство 

папи Римського, церква підпорядковувалася Риму. Чимало впливових сучасників виступали 

проти Унії. Особливо непримеренну позицію займав князь К. Острозький (1526-1608рр.), 

відомий український культурно-освітній діяч, який мав свій план Унії. Християнство, а саме 

православ‘я відіграло  важливу роль під час боротьби проти Речі Посполитої. Рушійними 

силами, якої стали козаки. Саме віра  давала запорожцям додаткові підстави для ведення 

боротьби з Польщею , татарами і турками. Запорізькі вербувальники кричали на площах і 

ярмарках: «Хто бажає за християнську віру бути посадженим на палю, хто хоче бути 

четвертований, колесований, хто готовий терпіти всякі муки за святий хрест ... – приставай до 

нас».   Але саме віра стала вирішальним чинником для вибору українським гетьманом Богданом 

Хмельницьким про подальшу долю Української гетьманської держави. На жаль, як ми знаємо це 

був хибний вибір.  Патріаршество було відновлено на території колишньої Російської імперії 

після лютневої революції 1917р.  

Давні мрії українців про національну церкву відродилися з проголошенням УНР. 

Директорія видала 1 січня 1919р. "Закон про Автокефальну Православну церкву". У 1921р. були 

висвячені перші ієрархи УАПЦ – Василь Липківський та Нестор Шараєвський. Серед народу 

України поширювався вплив УАПЦ, але у 1930р. її керівництво, скликало  надзвичайний Собор, 

заявило про саморозпуск Церкви. Яка була тому причина?  Сталінські репресії примусили її 

"зізнатися" в антирадянській контрреволюційній діяльності. Пожовтнева практика, попри всі 

гуманистичні заяви радянської влади, була репресивною. Навесні 1991 р. Верховною Радою 

України був ухвалений закон про свободу совісті та релігійних об'єднань, який заборонив державі 

втручатися у справи церкви, а церкві – у державні справи. 

Сучасна релігійна ситуація в Україні характеризується розколом православ'я. 1990 р. після 

обрання патріарха Мстислава (Скрипника) була відновлена УАПЦ. У Харкові, Києві та інших 

містах відновилися її храми. Московський патріархат надав внутрішню автономію Українській 

православній церкві (УПЦ), але зберіг за собою право призначати вищих духовних осіб в Україні.  

Отже, християнство відігравало, відіграє і відіграватиме провідну, як політичну так і 

культурну роль у житті суспільства, адже віра - це саме те, що потрібно у цей складний для 

українського народу час. Віра в те, що війна закінчиться і нарешті  стабілізується економічна і 

політична і культурна ситуації в Україні. І ми повинні вірити в це і робити все можливе для 

здійснення цього, адже козацькому роду нема переводу.  
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ОБРАЗ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

З давніх-давен людство у своїх молитвах, піснях, віршах і поемах зверталися до образу 

жінки –матері, оспівуючи її красу та величність. Жінка – це берегиня роду людського. Вона 

дарує нам тепло своєї душі та безмежну любов, мелодія її колискової супроводжує нас протягом 

всього життя. Цей образ невипадково присутній у кожного митця.  Матір увіковічнюють на 

папері та полотні, в мелодії та мармурі.  

 Еволюція образу відтворює ті соціальні  політичні зміни, що відбуваються у світі, надає 

йому філософського звучання. Жінка чарувала, страждала, кохала, була щасливою та 

знедоленою, пристрасною чи розсудливо-мудрою, але ніколи не полишала свого місця на 

п′єдесталі. І в наш час образ жінки-матері залишається актуальним. Їй присвячено багато 

літературних творів різних жанрів, і не буде помилковою думка, що цей образ є наскрізним.  

Прикро визнавати те, що саме на долю жінки протягом всієї історії припадали найважчі 

випробування. Тому письменники та поети у своїх творах намагалися підкреслити цю трагедію 

українського народу.  

Аналізуючи цей образ, просто не можливо не звернутися до творчості  Тараса Шевченка. 

Він, як ніхто інший, у своїх творах зумів передати ті страждання і випробування через які 

довелось пройти нашим матерям. Поряд з величними постатями героїчних борців, народних 

месників, поряд з історичними діячами визвольного руху у творчості Т. Г. Шевченка проходить 

прекрасний своєю моральною силою і чистотою образ трудящої жінки-матері, сестри, дівчини, 

коханої. М.Г. Рильський писав: «Такого полум‘яного культу материнства, такого апофеозу 

жіночого кохання і жіночої муки не знайти, мабуть, ні в одного з поетів світу.»  Шевченко був 

нещасний у особистому житті, тому найвищу і найчистішу красу світу він бачив у жінці, в 

матері. Сам він не мав змоги відчути материнську любов та турботу. «Там матір доброю мою ще 

молодою у могилу нужда та праця положила…»  Для нього жіноча доля була згустком болю, 

який пробрався глибоко до серця.  Шевченкові поеми кличуть до помсти тим, хто топтав жіночу 

честь, гідність і щастя.  Змушує замислитись образ Ганни із поеми «Наймичка». Це другий твір 

Шевченка після «Катерини», в якому порушена проблема важкої долі материнства. Наймичка 

яку звали Ганна народила хлопчика Марка, а потім була змушена підкинути його в дім до 

заможних селян. Потім молода дівчина наймається до прийомних батьків свого сина, але не 

хоче щоб він щось запідозрив. Лише перед смертю вона у всьому зізнається синові. Ганна пішла 

на таку жертву лише заради сина. Тільки в такий спосіб вона могла дати йому кращу долю. 

Тому цей образ є трагічним.  Після смерті Тараса Шевченка і припинення його творчості 

пройшло багато часу. Змінювалась історія, а також і  тенденції в українській літературі. Але 

найталановитіші митці продовжували описувати неповторний образ жінки.  

В шістдесяті роки XX століття в українську літературу приходить плеяда талановитих 

українських поетів: Б.Олійник І.Драч, Л.Костенко, Д.Павличко, В.Стус, В.Симоненко. Вони 

мали мету наблизити людей до ідеалів добра, гуманізму та справедливості, правди. Цих 

загальнолюдських цінностей, за якими не губилися ідеї національної свідомості та патріотичних 

почуттів.  
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Кожний з них хоч і був об′єднаний спільною ідеєю, але все таки мав індивідуальні 

особливості у своїй творчості. 

У творах Андрія Малишка про матір – «Пісня про рушник», «Не стій, мати, коло хати», 

«Яблуні» присутні прекрасні почуття до жінки, що виростила його та дала життєвий заповіт. 

Поезія Андрія Малишка пройнята материнським теплом і синівською вдячністю. Кожний рядок 

його віршів випромінює любов і теплоту.   Гімном материнської любові можна назвати вірш 

«Пісня про рушник». У ньому він пише про українську землю. Тут і «росяниста доріжка», і 

«зелені луги», і «солов‘їні гаї», і «тихий шелест трав» Ці образи залишилися в поета ще з 

дитинства і дорогі йому так само, як і образ рідної неньки, який зігрівав його серце протягом 

усього життя. Коли слухаєш пісню , створену за цими словами, на очі навертаються сльози.  

Вишитий рушник здавна сприймався українським народом як один із оберегів родинного 

життя, він символізує долю, життєву стежку. Дівчата повинні дбати про них, готують до весілля, 

щоб подружнє життя було щасливим. А при одруженні в найурочистішу мить молодята стають 

саме на вишитий рушник – запоруку вірності та любові. Тому беззаперечно «Пісня про рушник» 

стала справжньою перлиною в українській поезії двадцятого століття. І в майбутньому вона 

продовжуватиме найсвітліші почуття. 

Мати для кожного – найрідніша людина. «Можна вибирати друга і по духу брата, та не 

можна рідку матір вибирати», - писав інший видатний український поет Василь Симоненко. Це 

його чи не найвідоміша поезія «Лебеді материнства». В ній він відкриває всю повноту цього 

образу. Форма колискової переносить нас у чарівну казку «з материнською доброю ласкою за 

плечима», де нас також супроводжують фольклорні образи-символи. Саме тут образ матері 

поставлений на рівні з образом Батьківщини. Матір зображується як берегиня української 

ідентичності та національних цінностей.  

Для української літератури зокрема, як і для української культури, образи Матері та 

Батьківщини завжди тісно взаємопов‘язані. Досить часто письменники прагнули через образ 

жінки-матері показати образ рідної Землі. Таке перетворення образу жінки в образ землі ми 

можемо зустріти у творчості багатьох письменників. 

Із сучасних українських поетів Борис Олійник чи не найбільше віддає свого натхнення 

саме уславленню і возвеличенню матері. У цьому також відіграє важливу роль його 

біографічний фактор. З раннього дитинства він залишився без батька. Зростав під опікою 

матері, бабусі і тіток. Тому саме їм, невтомним трудівницям, він присвятив зворушливі рядки 

своїх віршів. Можна сказати, що образ матері в творчості Бориса Олійника – домінуючий. Мати 

в нього – це міра всього доброго і прекрасного. 

Доля жінки-матері  була і буде вічною темою, до якої звертались і звертатимуться  поети і 

письменники. Незабаром, у другу неділю травня, Україна відзначатиме День матері. Саме у цей 

день зверніться з щирими вітаннями до своєї найріднішої людини і просто подякуйте її за 

найцінніший подарунок – ваше життя. 
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ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ АНТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ  

 

Загальні тенденції впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому 

просторі значно розширили і можливості вивчення класичних мов, відкрили доступ до 

колосальних ресурсів бібліотек, дозволили більш активно використовувати науковий і освітній 
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потенціал та накопичений досвід викладання грецької та латини провідних світових 

університетів.  

Однією з найкращих електронних бібліотек вважається Perseus Digital Library (Tufts 

University), яка має найбільшу базу даних латинських і грецьких матеріалів, що складається з 

текстів (мовою оригіналу, перекладів) та графічних файлів об‘єктів. Цифрова колекція містить 

близько 4 млн. латинських матеріалів, понад 64 тис. зображень і презентацій, проте 

найважливішою особливістю бібліотеки визнається раціональне структурування матеріалів і 

побудова бази даних. 

Електронна бібліотека античної і біблійної літератури Musaios (D.J.Dumont, R.M.Smith) 

пропонує дві бази даних: TLG (Thesaurus Linguae Graecae: Greek Texts) и PHI5 (Latin Texts and 

Bible Versions) для ознайомлення з письмовою спадщиною античності – від поем Гомера до 

пізніх римських пам‘яток. Великий ресурс оригінальних античних і середньовічних латинських 

текстів (об‘єм понад 150 МБ) представлений і у The Latin Library (mac.com).  

Частина проекту Forum Romanum (D. Camden, Harvard) – Corpus Scriptorum Latinorum – 

містить цифрову бібліотеку від найдавніших епіграфічних пам‘яток до творів неолатиністів 

ХVІІІ ст., яка вирізняється не лише великим обсягом латинських джерел, а й із зручною 

пошуковою системою (за автором, назвою, роком, жанром).  

Крім інформаційних ресурсів, розрахованих на осіб, вже знайомих з основами латини, 

користувачам пропонуються й різноманітні курси для вивчення цієї мови – як локальні 

(розміщені на CD, DVD), так і мережеві (онлайн-ресурси).  

Одним із найкращих курсів латини для початківців залишається «Cambridge Latin 

Course», який добре зарекомендував себе у навчальній практиці понад 45 років. Крім 

традиційного поліграфічного видання, цей курс тепер доступний у форматах DVD та онлайн. За 

проектом, ухваленим британським урядом, з метою підвищення стандартів вивчення латинcької 

мови і забезпечення ширшого доступу до цієї дисципліни було створено «Cambridge Latin 

Course E-Learning Resources», що складається з двох видань, які містять добірні текстові, відео- 

та аудіоматеріали.  

Значно більше курсів латинської мови пропонується користувачам для вивчення в режимі 

онлайн. Серед відомих назвемо: «Oxford Latin Course: Online», «Internet Workbook for the Oxford 

Latin Course», «KET's Distance Learning Latin program», «Latin Teaching Materials at Saint Louis 

University», «Allen & Greenough's New Latin Grammar», «Linney's Latin Class», «Ессe Romani», «Evan 

der Millner's Latin Language Course», «Schola Latina Europaea & Úniversalis». 

З українських сайтів варто назвати Pinax (http://www.pinax.com.ua), на якому розміщено 

матеріали курсів «Латинська мова» та «Давньогрецька мова» викладачів кафедри загального 

мовознавства та класичної філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. З курсу латини наводяться: латинські крилаті вислови, граматичні таблиці, схеми 

граматичного аналізу, зразки контрольних робіт, статті, гімн «Gaudeamus» у перекладі 

українських поетів і студентів університету.  

У 2009 р. був започаткований проект «Медієвіст. Українська латиномовна література» 

(http://www.medievist.org.ua/p/3-2009.html) з метою об‘єднати науковий доробок сучасних 

авторів, оригінальні латиномовні тексти та переклади на одному ресурсі. Сайт є платформою, де 

науковці можуть ділитися власним доробком та спілкуватися з колегами і орієнтований на 

виконання таких місій: інформаційної, інноваційної та наукової. Проте фахівці сайту 

пропонують і навчальні послуги: курси латини, консультації з окремих тем граматики та 

синтаксису.  
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ЛАТИНСЬКІ НАЗВИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТОПОНІМАМИ 

 

Із топонімами пов‘язане походження назв багатьох хімічних елементів. В основному, це 

назви місцевостей, де вперше віднайшли чи традиційно видобували певні мінерали, або назви 

країн і міст, що є батьківщиною вчених, які відкрили хімічний елемент. Розглянемо деякі з таких 

назв. 

Лат. сuprum «мідь» пов‘язане з назвою о. Кіпр, де вже в III столітті до н. е. були мідні 

копальні й здійснювали виплавку міді. Римляни називали мідь cyprium aes «метал із Кіпру». В 

пізній латині cyprium перейшло в cuprum.  

Цікавою є історія походження назв magnium «магній» і manganum «марганець». Ще 

давньогрецький філософ Фалес вивчав зразки чорного мінерал, що притягував залізо. Він 

назвав його «магнетіс Літос – камінь із Магнезії», гористої місцевості у Фессалії, що у східній 

частині Північної Греції. Від Магнезії пішла назва магніту. Але до чого тут магній і марганець? 

Римський натураліст Пліній Старший використовував термін magnetis (або magnes) для 

позначення схожого мінералу чорного кольору, але який не мав магнітних властивостей (Пліній 

пояснював це «жіночим родом» каменя). Пізніше цей мінерал – діоксид марганцю – назвали 

піролюзитом. У середні віки під час переписування рукописів magnes перетворився спочатку в 

mangnes, потім в manganes. 1774 р. шведський мінералог Ю.Ган виділив з піролюзиту новий 

метал і дав йому назву manganes, яка й закріпилася в європейських мовах.  

Елемент Europium «європій» був відкритий в 1886 р. французьким хіміком Е.А.Демарсе, 

проте існування цього елемента було підтверджено спектральним аналізом лише через 15 років, 

тому Демарсе і дав йому таку назву. А в отриманого штучно в 1944 р. іншого елемента зовнішня 

електронна оболонка виявилася аналогічною європію, тому його назвали на честь Америки – 

Americium «америцій», як європій – на честь Європи. Штучно отримані й такі елементи, як 

Berkelium «берклій» (у м. Берклі) і Сallifornium «каліфорній» (як писали автори, цією назвою 

вони хотіли вказати, що відкрити новий елемент їм було так само важко, як століття тому 

піонерам Америки досягти Каліфорнії). 

Багато елементів названо на честь батьківщини хіміків, що їх відкрили: Germanium 

«германій» – на честь батьківщини німецького хіміка К. Вінклера, Polonium «полоній» – на 

честь батьківщини М.Склодовської-Кюрі (від лат. назви Польщі Polonia), Ruthenium «рутеній» – 

на честь батьківщини К.К. Клауса (від лат. назви Росії Ruthenia), Gallium «галій» – на честь  

французького хіміка П. Е. Лекока де Буабодрана (від лат. назви Франції Gallia). Із Францією 

пов‘язана і назва елемента Francium «францій», що його відкрила в 1939 р. француженка М. 

Пере. 

Із назвами міст пов‘язані назви таких хімічних елементів: Lutetium «лютецій» (від лат. 

назви Парижа Lutetia Parisorum), Hafnium «гафній» (від лат. назви Копенгагена Hafnia), 

Holmium «гольмій» (від лат. назви Стокгольма Holmia), Beryllium «берилій» (від назви м. Белур в 

Південній Індії, недалеко від Мадраса), Hassium «хасій» (від лат. назви Гессена Hassia). 

Цікаву історію має елемент 105, який в 1970 р. був отриманий одночасно дослідниками в 

Дубні (СРСР) і Берклі (США). Радянські вчені запропонували назвати його нільсборій на честь 
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Нільса Бора, американські – ганіем на честь Отто Гана, комісія ІЮПАК – жоліотіем на честь 

Жоліо Кюрі, або санскритским числівником уннілпентіумом – тобто просто 105-м. До 1997 р. 

цей елемент був відомий як Nilsborium «нільсборій», нині він називається Dubnium «дубній» на 

честь міста, де його відкрили.  

Література 

1. Леенсон И.А. Откуда твое имя? / И.А.Леенсон // Химия и жизнь – XXI век. – 2003. – ғ 10. –  

С. 42-44. 

 

УДК 811 

ПОНОМАРЕНКО Валентина, студентка 2 курсу  

гуманітарно-педагогічного  факультету  

Нaцioнaльний унiверситет бioресурсiв 

i прирoдoкoристувaння Укрaїни  

Науковий керівник  ВАКУЛИК І.І.,  

канд. філол. наук, доцент 

 

КУЛЬТ ПРОМЕТЕЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

 

Міф про титана-людинолюбця, створений у античну добу, став джерелом натхнення для 

багатьох художників і митців слова різних країн. Його благородні риси знайшли гармонічне 

поєднання в особі напівбога Прометея. 

Прометей – образ античної міфології, що став одним із найбільш інтерпретованих в 

світовій літературі. Міф про рятувальника людського роду вперше зафіксував Гесіод, 

давньогрецький поет та засновник дидактичного епосу, в поемах «Роботи і дні» й«Теогонія». 

Згодом до проблематики тисячолітніх страждань Прометея зверталися Есхіл, Аристофан, 

Лукіан, Овідій. 

Прометей (у перекладі означає «провидець», тобто передбачливий) – у грецькій міфології 

віщий і добрий син титана Япета й німфи Клімени Фетіди, брат Атаманта, Менетія та Епіметея, 

батько Девкаліона. 

Міфологічний образ Прометея увійшов у літературу як вічний символ нездоланності, 

боротьби, відстоювання власної ідеї, гуманізму, всесильності людського непереможного духу. 

Він став уособленням найблагородніших рис, мислителем і філософом, революціонером і 

творцем, що, здійснивши героїчний вчинок, піднявши людство з колін, вивів його з вічної 

темряви у світло пізнання, культури і праці.  

Образ титана неначе червоною ниткою вплітається у літературні епохи різних країн, 

з‘являється у різних жанрах літературної творчості. Він пропагується у творах найвідоміших 

англійських (Дж.Г.Байрон, П.Б.Шеллі, М.Шеллі), німецьких (Й.В.Гете, Г.Гердер, А.Шлегель, 

Ф.Кафка) та українських (Т.Г.Шевченко, Л.Українка, А.Малишко) письменників. Тому образи, 

презентовані у витворах мистецтва, вражають своєю неординарністю, творчою манерою, 

глибиною філософських висновків.  

Т.Г.Шевченко змальовує Прометея, який виріс у нього до узагальненого образу 

зганьбленого народу. Народ цей не підкорюється пихатим владикам, ладним заради власного 

комфорту пожертвувати усім. Він вірить у краще майбутнє, у торжество справедливості і 

чесності, він знає, що зможе піднятися з колін і протистояти режиму.  

У поезії Л.Українки «Ніобея» риси титана запозичила матір, що втратила дітей через 

надмірну ними захопленість, через те, що надто ними пишалась. Вбита горем вона не стримує 

сліз і голосінь, але її мужність і стійкість варті поваги, бо вони справді є титанічними. 

А.Малишко у своєму вірші «Як Прометей над горами…» порівнює життя титана і 

М.Островського. Він переносить усі найблагородніші риси, якими сам хотів би бути наділений, 

на образ  автора твору патріотичного спрямування «Як гартувалась сталь». Незламність духу М. 

Островського, його бажання з останніх сил допомогти власному народу, підняти його 

патріотичні настрої передаються автором через порівняння з титаном. У поезії «Прометей» 

http://scisne.net/a-1654#3
http://istina.msu.ru/journals/506843/
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чесноти титана втілюються у радянському солдатові, що жертвує своїм життям на порятунок 

власної Батьківщини.  

Отже, митці розглядають образ титана в принципово різних аспектах, переносячи його 

далеко не на міфологічне підґрунтя; від міфу про титана залишаються лише невимовні 

страждання і доблесні риси. 
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ЛАТИНСЬКИЙ КОД МАТЕМАТИЧНИХ СИМВОЛІВ 

 

Зі шкільної лави ми користуємося математичними знаками, умовними символами для 

позначення математичних понять, не замислюючись про їхнє походження. Багато з цих символів 

має цікаву історію, що має витоки в латинській мові.  

Вважають, що знаки «+» і «–» вигадали в німецькій математичній школі. Вони 

використовувалися в підручнику Йоганна Відмана «Швидкий та приємний рахунок для всіх 

торговців», виданому в 1489 р. До цього додавання позначалося літерою p (від латинського plus 

«більше») або латинським словом et (сполучник «та»), а віднімання – буквою m (від латинського 

minus «менше»). Походження цих символів неясне, але, швидше за все, вони раніше 

використовувалися в торговій справі як ознаки прибутку та збитку. Знак «+» є спотвореною 

латинською літерою t із сполучника et «та, і». Знак «–» походить від титла «~», що писалася над 

літерою m (minus). Згодом позначення було спрощено до «~», а потім набуло форму прямої 

риски. Обидва символи незабаром отримали загальне поширення в Європі – за винятком Італії, 

яка ще близько століття використовувала старі позначення. 

Знак кореня квадратного, або радикала «√» походить від латинської літери r (початкової 

у слові 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%

D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0radix «корінь»), зрослої з надрядковою 

рискою: раніше надкреслення виразу використовувалося замість нинішнього, взятого в дужки. 

Вперше таке позначення використовував німецький математик Крістоф Рудольфф у 1525 р. 

Позначення інтегралу «∫» Лейбніц утворив від першої літери S латинського summa 

[omnium] – сума [всіх]. Ньютон у своїх роботах не запропонував альтернативної символіки 

інтеграла, хоча пробував різні варіанти: вертикальну риску над функцією або символ квадрата, 

який стоїть перед функцією або оздоблює її. Лейбніцу належить і введення позначення 

диференціалу «dx» від латинського differentia «різниця, відмінність».  Від  цього ж слова 

походить позначення прирощення Δ (за фонетичною аналогією грецької літери Δ и латинської 

d).  

Знак «Σ» – «сума» утворено за фонетичною аналогією грецької літери Σ і латинської  S у 

слові summa «сума, підсумок, загальна кількість». 

Початок координат позначається літерою О від латинського origo  «початок». До речі, сам 

термін «координати» утворено за допомогою латинського префікса со- (cum-) і слова ordinatus, 

a, um «впорядкований».  

Символ f, що позначає функцію походить від початкової літери латинського слова functio 

«виконання».  

Символ межі lim (від латинського limes, limitis «межа, границя») вперше був 

використаний 1787 р. С.Люільє. Граничне значення аргументу спочатку вказувалося окремо, 

після символу lim, а не під ним. Близьке до сучасного позначення ввів Веєрштрасс, проте 

https://uk.wikipedia.org/wiki/R_(%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%84
https://uk.wikipedia.org/wiki/1525
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замість звичної нам стрілки він використовував знак рівності.  
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ТЕОНІМИ І МІФОНІМИ В ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Багато назв хімічних елементів утворено від назв античних героїв, богів, міфічних істот. 

Розглянемо деякі з них.   

Елемент кадмій відкрито в 1818 р. німецьким хіміком і фармацевтом Ф.Штромейєром. 

Грецьким словом «кадмейа» з давніх часів називали карбонатні цинкові руди. Назва походить 

від імені міфічного Кадма (Кадмоса) –героя грецької міфології, брата Європи, царя Кадмейської 

землі, засновника Фів, переможця дракона, з зубів якого виросли воїни. Кадм нібито першим 

знайшов карбонатний цинковий мінерал і відкрив людям його здатність змінювати колір міді під 

час виплавлення руд. 

У XV ст. у Саксонії серед багатих срібних руд віднайшли блискучі, як сталь, білі або сірі 

кристали, з яких не вдавалося виплавити метал. «Погана» руда отримала у гірників ім‘я 

гірського духа Коболда, яке походить від грецького «кобалос» – дим (він утворюється під час 

випалювання руд, що містять сульфіди миш‘яку). Цим же словом греки називали брехливих 

людей. У 1735 р. шведський мінералог Г. Бранд виділив із цього мінералу невідомий раніше 

метал, який і назвав кобальтом.  

1801 р. англійський хімік Ч. Хатчет проаналізував чорний мінерал, що був знайдений ще 

в 1635 р. на території сучасного штату Массачусетс в США і зберігався у Британському музеї. 

Хатчет виявив у мінералі оксид невідомого елемента, який отримав назву колумбії – на честь 

країни, де він був знайдений (в той час США ще не мали сталої назви, і багато хто називав їх 

Колумбією на честь першовідкривача континенту), а мінерал назвали колумбітом. У 1802 р. 

шведський хімік А. Екеберг виділив із колумбіту ще один оксид, який вперто не хотів 

розчинятися в жодній кислоті. Шведський хімік Є.Я.Берцеліус запропонував назвати метал, що 

міститься в цьому оксиді, танталом. Тантал, як відомо, був героєм давньогрецьких міфів; в 

покарання за свої дії він стояв по горло у воді, до якої схилялися гілки з плодами, але не міг він 

ані напитися, ані насититися. Аналогічно і тантал не міг «насититися» кислотою – вона 

відступала від нього, як вода від Тантала.  

Прометій багато разів «відкривали» в різних мінералах під час пошуків елемента, якого 

бракувало на місці між неодимом і самарієм. Але всі ці відкриття виявлялися хибними. Вперше 

відсутню ланку в ланцюзі лантанідів віднайшли в 1947 р. американські вчені Дж.Маріїнський, 

Л.Гленденін і Ч.Коріелл під час дослідження ділення урану в ядерному реакторі. Дружина 

Коріелла запропонувала назвати відкритий елемент прометієм, на честь Прометея, який викрав 

у богів вогонь і передав його людям. Цим підкреслювалася грізна сила, закладена в ядерному 

«вогні».  

1781 р. англійський астроном В.Гершель відкрив нову планету, яку назвали Ураном на 

честь давньогрецького бога неба Урана, діда Зевса. У 1789 р. М.Клапрот виділив із мінералу 

смоляної обманки чорну важку речовину, яку він прийняв за метал і, за традицією алхіміків, 

«прив‘язав» її назву до нещодавно відкритої планети. А смоляну обманку він перейменував в 
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уранову смолку (саме з нею працювало подружжя Кюрі). Лише 52 роки потому з‘ясувалося, що 

Клапрот отримав не сам уран, а його оксид. 

1846 р. астрономи відкрили нову планету, яку назвали Нептуном на честь  

давньогрецького бога підводного царства. Коли в 1850 р. в мінералі, який привезли до Європи із 

США, виявили, як вважали, новий метал, його, під враженням відкриття астрономів, 

запропонували назвати нептунієм. Однак незабаром з‘ясувалося, що це був вже відкритий 

раніше ніобій. Про «нептун» забули майже на ціле століття, доки в продуктах опромінення 

урану нейтронами не виявили новий елемент. І як в Сонячній системі за Ураном йде Нептун, так 

і в таблиці елементів за ураном з‘явився нептуній. 

1930 р. була відкрита дев‘ята планета Сонячної системи, яку назвали Плутоном на честь 

давньогрецького бога підземного царства. Тому було логічно назвати наступний за нептунієм 

елемент плутонієм; він був отриманий в 1940 р. в результаті бомбардування урану ядрами 

дейтерію. 
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АНТИЧНІ НАЗВИ ЗІ «СЛОВНИКА ГІДРОНІМІВ УКРАЇНИ» 

 

Словник гідронімів України   це своєрідний інформативний комплекс гідронімічної 

лексики. Нагадаємо, що гідронім  власна назва водного об‘єкта (що у перекладі з греки означає 

«вода»).  

У Словнику використано вітчизняні й зарубіжні літописи, стародавні грамоти, 

різноманітні офіційні акти, географічні описи, карти й атласи, списки населених пунктів та 

інших географічних об'єктів, статистичні й землевпорядкувальні матеріали тощо. Розглянемо 

окремі назви, що містять посилання на античні джерела. 

Прут, який починається у Східних Карпатах (Івано-Франківська обл.), згадується у 

скіфських пам'ятках з V ст. до н. е. Дунай, який впадає у Чорне море, у найдавніші часи свого 

існування (VIII-V ст. до н. е.) грецькою звучав як  Іатрос, скіфською Мах бос (нижня течія); 

латиною як Danubius (верхня і середня течії. Дніпро зі своє найдовшою течією в  згадується ще 

у Геродота  - "батька історії" (V ст. до н. е.) та Варона  (VI ст.),  має народнопоетичну назву 

Славута. Про Дністер читаємо у Овідія, автора «Метаморфоз», у давньогрецького 

історика і географа  Страбона (бл. 63 р. до н.е. - бл. 20 р. н. е.) і Птолемея, який багато зробив 

для розвитку та застосування теорії картографічних проекцій. 

Не оминув Геродот і річку Кальміус, котра впадає в Азовське море, про яку  

неодноразово йтиметься у працях М.М.Карамзіна, І.I.Срезневського, Д.І.Багалія, Н.Ф.Сумцова. 

Давньогрецька назва річки, що протікає Вінниччиною – Південний Буг, дослівно означає 

«наречений Богом» – Гіпаніс. Річка Закарпаття Тиса (тече через населені пункти Ділове і 

Великий Бичків Рахівського pайону, Солотвино Тячівського pайону,Тячів, Хуст і Виноградів) чи 

не найраніше згадується як Pathisus (Потисся?   у І ст. н. е. в «Naturali Historia» римського 

історика Плінія Старшого). Припускають, що у візантійських істориків V ст. назва річки є дещо 

спотвореною.  

 

http://scisne.net/a-1654#3
http://istina.msu.ru/journals/506843/
http://istina.msu.ru/journals/506843/
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Для вивчення історії будь-якого народу, умов його життя, географічного середовища, 

розвитку і специфіки його мови велике значення має дослідження і вивчення географічних назв. 

Географічні назви, їх походження та історія формування цікавили людей з давніх-давен. 

Особливо багато «топоніміки» у літопису «Повісті минулих літ» та інших літописних 

зведеннях. Першими топонімами ставали звичайні загальні слова: вода, гора, ліс і т.д. Пізніше, 

коли люди почали освоювати значні простори, на яких були гори, ліси тощо, вони потребували 

різноманітності назв таких об‘єктів. Для цього використовували певні означення, що 

характеризували ці об‘єкти за кольором, величиною, формою. Оточена могутніми, грізними й 

незрозумілими силами природи, залежна від них, залякана людина часто бачила в них живих 

надприродних істот. При цьому «оживало» не тільки сонце, місяць, дощ, а й звичайні 

географічні назви – ріки, болота, гори та ін.  

Часом місцеві назви є дуже давніми за походженням, про що свідчать їх стародавні 

мовні особливості. Разом з тим, багато є назв з запозичених. І це звичайно зрозуміло, коли 

згадати, що територія сучасної України довгий час знаходилася на шляху зі сходу на захід, із 

глибини Азії в Західну Європу. Але іншомовні назви посідають тут порівняно незначне місце. 

Система географічних назв України невпинно поповнюється суто українськими утвореннями, 

основу яких становлять як загальні слова різного значення, так і різноманітні власні 

найменування. 

Правильно пояснити ту чи іншу назву, розкрити її смислове значення і походження – 

означає отримати важливу інформацію про минуле свого краю: його природні умови, 

економіку, етнічний склад населення, історичні події тощо. Ця особливість географічних назв 

використовується в історичних та географічних ослідженнях для реконструкції ландшафтів 

минулого, вивчення особливостей освоєння території, виявлення зниклих ареалів рослин чи 

тварин. Але щоб одержати таку поглиблену інформацію, потрібно досліджувати їх сукупність, 

сформовану під впливом характерних географічних або історичних умов. Розглянемо деякі з 

них, звернувшись до історії та словників. 

Спроби римлян підпорядкувати собі германські племена не мали успіху, але економічні 

зв‘язки римлян з германцями існували тривалий час, вони йшли переважно через римські 

колонії-гарнізони, розташовані вздовж Рейну та Дунаю. Про це нагадують назви німецьких 

міст: Кельн (нім. Köln, від лат. Colonia – поселення, колонія), Кобленц (нім. Koblenz, від лат. 

confluentes – букв. там де стікаються води, Кобленц розташований на місці впадіння річки 

Мозель у Рейном), Регенсбург (нім. Regensburg, від лат.regina castra), Відень (від лат. 

vindobona) та ін. У Британії найдавнішими слідами латинської мови є назви міст з основою на –

chester, –caster або –castle від лат. Castra – військовий табір і castellum – укріплення, foss – від 

лат. Fossa – рів, фоса, col (n) від лат. Colonia – бю.поселення: Манчестер (англ.Manchester), 

Ланкастер (англ. Lancaster), Ньюкасл (англ. Newcastle), Фосбрук (англ. Fossbrook), Лінкольн 

(англ. Lincoln), Колчестер (англ. Colchester). Завоювання Британії в V – VI століттях 

германськими племенами англів, саксів та ютів збільшило кількість латинських запозичень, 

засвоєних британськими племенами, за рахунок слів, вже сприйнятих германцями від римлян. 

На англійську мову латинська лексика зробила істотний вплив через французьку внаслідок 

завоювання Англії в XI столітті французькими норманами. Назва країни походить з лат. Terra 

Australis Incognita, що означає Невідома Південна земля. Територія була названа так ранніми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD_(%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/V_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/VI_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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європейськими дослідниками, які вірили, що австралійський материк був набагато більшим 

допоки його відкрили. Мандрівник Метью Фліндерс (1774–1814), який першим досліджував 

австралійський берег і зробив його карту, використав термін Австралія у своїй роботі 

«Подорож до Terra Australis». Попередні голландські дослідники використовували терміни як 

Australisch, так і Нова Голландія (Nova Hollandia). Нова Голландія (лат. Nova Hollandia від нід. 

Nieuw Holland) – колишня назва голландської провінції, яку дав мореплавець Абель Тасман 

у1644 році.  

Австрія – східна держава. Від латинізованого германського слова Österreich. У IX ст. 

Австрія була крайньою східною територією в складі Франкської імперії, а також прикордонною 

зоною німецьких поселень зі слов‘янськими землями. Карл Великий назвав країну Ostmark 

(«східна прикордонна територія»). У 996 році вперше з‘явився термін Ostarrichi. Назву Ostmark 

використовували нацисти під часаншлюсу Австрії. Існує кілька версій походження терміну 

Албанія. Найбільш розповсюджена, однак, найменш обґрунтована версія – від лат. alb (алб) – 

білий.  

Перші згадки про англів зустрічаються у роботі історика Тацита «Германія», написаній у 

98 році до н. е. Єдиної точки зору щодо етимології назви племені немає. Було висловлено 

припущення, що вона походить від слова angular (кутовий) через відповідну форму півострова 

Ангельн. Однак чому термін, що походить від назви племені, яке було значно меншим, ніж 

інші, такі як сакси, стали використовуватися для всієї країни та її народу невідомо, але, 

імовірно, це пов‘язано зі звичаєм називати германські народи у Великій Британіїангло–саксами. 

Альтернативна назва Англії Альбіон, яка зустрічається вже уАристотеля. Альбіоном спочатку 

називали весь острів Великої Британії. Найбільш ранній запис назви з‘являється у Аристотеля в 

IV столітті до н. е. Слово Альбіон (Ἀ λβίων) або insula Albionum має два можливих походження. 

Слово виводять від лат. Albus (білий), що походить від білих крейдяних скель Дувра, вигляд на 

які відкривається з боку Ла–Манша. Інші вважають, що давні греки і римляни позичили цю 

назву у кельтів, у яких вона означала гірський острів (від кельтського словаAlbai). Сьогодні 

назва Альбіон або Туманний Альбіон має більш поетичний характер.  

 З лат. аrgentum – срібло. Купці використовували аргентинську річку Ріо–де–ла–Плата 

(Срібна річка) для перевозу срібла та інших скарбів з Перу. Земля вниз за течією і стала відома 

як Аргентина (Земля срібла). Уперше назва згадується у 1602 році в поемі Барко Сентенери La 

Argentina y conquista del Río de la Plata (Аргентина і завоювання Ріо де ла Плата). А перше 

офіційне застосування назви відбулося у 1826 році і було закріплено конституцією країни. 

Слово vasco (баск) від лат. uasco (множинна – Vascon) – назва давнього народу Васконі, 

що жив в іспанській Країні Басків у доримську і римську добу. Свою назву держава отримала 

від імені пагорба Mons Vaticanus, з лат.vaticinia – місце віщувань. Вулиця біля підніжжя цього 

пагорба використовувалася ворожками і провісниками в римські часи.  

Латинська назва Britannia зустрічається у працях давньогрецького мандрівника Піфея 

близько 320 року до н. е., який дає опис різних островів у Північній Атлантиці (можливо, 

Ісландії або Шетландських островів). Птолемей використав термін Μικρὰ  Βρεττανία (Мала 

Бреттанія) для Ірландії, хоча в його інших роботах Ірландія названа як Ιουερνία (Iwernia). Бріттія 

в якості назви для Великої Британії з‘являється у Прокопія, яке використовувалося в VI ст. 

населенням Нідерландів.  

Від лат. grecus (греки) походить і назва країни. Аристотель припускав, що ця назва 

стосується корінних народів Епіру (гірський прибережний район, оточений Егейською 

Македонією і Фессалією). Самоназва – Еллада, походить від правдавньго однойменного міста, 

заснованого Геленом, або Елліном. 

 Як бачимо, історія відкриває нам багато цікавих фактів, котрі стануть джерелом 

дослідження інших географічних назв.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%A4%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/1774
https://uk.wikipedia.org/wiki/1814
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/1644
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/IX
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/996
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%88%D0%BB%D1%8E%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F
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ВПЛИВ БАТЬКІВ НА УСПІШНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

 

Соціальний розвиток дитини – найважливіша складова загального розвитку особистості. 

При цьому вплив батьків відбивається на дитині ще задовго до її народження. Так, за думкою 

Е. Берна, навіть момент зачаття дитини впливає на формування життєвого сценарію. Важливо 

все: чи кохали батьки один одного, чи бажали батьки мати дитину, чи велику увагу приділяли 

статі майбутньої дитини тощо. 

Найкращий сценарій отримують ті діти, яких батьки безумовно бажали, визначально 

любили, не звертаючи уваги на стать. Отже, головною умовою виховання дитини, розгортання 

її життєвого потенціалу є безумовна любов батьків. 

Розроблена американським психологом Е. Еріксоном психосоціальна концепція розвитку 

особистості показує тісний зв'язок психіки людини і характеру суспільства, в якому він живе. У 

кожній культурі є особливий стиль виховання дітей, він завжди приймається матір'ю як єдино 

правильний. Цей стиль визначається тим, що очікує від дитини суспільство, в якому вона живе. 

Кожній стадії розвитку людини відповідають свої, притаманні даному суспільству очікування, 

які людина може задовольнити або не виправдати, і розвиток його особистості може піти по 

негативному або позитивному напряму. 

Перша стадія – дитинство (від народження до одного року). Без тісного емоційного 

контакту, без любові, уваги і турботи порушується соціалізація дитини, виникає затримка 

психічного розвитку, розвиваються різні захворювання, у дитини з'являється агресивність, а в 

майбутньому – проблеми, пов'язані із взаєминами з іншими людьми. Таким чином, емоційне 

спілкування немовляти з дорослими є провідною, головною діяльністю на даному віковому 

етапі, впливає на розвиток її людської психіки, тим самим обумовлюючи позитивний або 

негативний результат розвитку на цьому етапі. Позитивним результатом можна вважати 

формування у дитини довіри до світу, людей, оптимізм, негативним – формування недовіри до 

світу, людям, песимізм, навіть агресивність. 

Зауважимо, що жінка відчуває себе матір‘ю вже в період вагітності. А для відчуття себе 

батьком чоловікові важливо бачити дитину, мати тактильний контакт з нею. 

Зрозумілий вплив матері, адже за період її вагітності налагоджується або не 

налагоджується емоційний контакт з дитиною. Це залежить від того як жінка відноситься до 

вагітності як до хвороби чи як до тимчасового стану очікування, ігнорує власну вагітність чи 

ні.  

Успішність психосоціального розвитку дитини, особливо немовля, М.Ейнсворд пов‘язує 

з відгукливістю матері. Вплив батька пов‘язує з відгукливістю матері. Вплив батька 

опосередкований, і проявляється через відношення до вагітної жінки: допомога їй, турбота про 

неї тощо. 

Отже, зв‘язок дитини з матір‘ю – прямий, біологічний, з батьком –опосередкований, 

соціальний. 
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Дослідження американських психологів доводять, що батько може бути таким же 

лагідним та турботливим як мати, причому присутність батька при пологах найкращим чином 

відбивається як на батькові, так і на дитині, сприяючи їх позитивній взаємодії. Діти, батьки 

яких брали активну участь у повсякденній турботі протягом першого року їх життя, менш 

боялись незнайомців та були більш схильними до спілкування. Батько потрібен дитині 

протягом всього життя, однак вона починає відчувати потребу в батьківській любові, 

починаючи з шести років. 

Д. Кун пов‘язує вплив матері з ласкою, ніжністю, любов‘ю та турботою, а вплив батька 

– з безпосередньо вихованням через гру, візуальною увагою. 

При чому зазначає, що діти, які багато часу проводять в іграх з батьком, особливо, якщо 

в іграх присутні елементи ризику та дослідження, стають більш здатними до навчання. Діти, 

батьки яких брали активну участь у їх вихованні, показали високі результати з тестів 

психомоторного та розумового розвитку. Діти отримують можливість оптимального розвитку, 

якщо батьки відгукливі та проактивно налаштовані на дитину. 

Роль батька у формуванні в дитини соціального інтересу підкреслював ще А. Адлер. 

Найкращий батько, на його думку той, хто відноситься до дітей як до рівних, позитивно 

налаштований на дружину, роботу, суспільство, бере активну участь у вихованні дітей. При 

цьому, йому слід уникати емоційного відчудження та батьківського деспотизму, бо ці дві 

помилки мають однакові наслідки: діти, які відчули на собі ці вади батьківського виховання, 

намагаються в майбутньому досягти особистісних переваг над соціальними. Батьки в більшій 

мірі сприяють засвоєнню гендерних ролей. У доброго, люблячого батька сини виростають 

справжніми чоловіками, енергійними та впевненими у власних силах. Батьківська любов 

сприяє формуванню відчуття жіночності у дівчинки. За висловом відомої російської 

феміністки М. Арбатової, впевненою в собі дівчину роблять люблячі очи батька. Пріоритет 

материнської любові призводить до закріплення інфантильних рис в дитині, що утворює 

проблеми соціального становлення.  

Таким чином, пріоритет батьківської любові відбивається на розвитку емоційної сфери 

дитини, здатності до прояву почуттів. 

Не знижуючи ролі батьків у соціальному розвиткові дитини, звернемо увагу на 

середовище ж проживання дитини, яке умовно можна поділити на природне (географічне), 

соціальне і домашнє. Кожне з них відіграє певну роль у процесі розвитку та виховання дитини. 

Так, соціальне середовище як сукупність суспільних і психологічних умов, у яких дитина живе і 

з якими постійно стикається, позначається на її розвиткові найбільшою мірою, оскільки саме у 

середовищі дитина соціалізується. Як двобічний процес (з одного боку, індивід засвоює 

соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві суспільству й соціальним групам, до 

яких він належить, з іншого – активно залучається до системи соціальних зв'язків і набуває 

соціального досвіду), соціалізація має на меті допомогти дитині вижити в суспільному потоці 

криз і революцій: екологічній, енергетичній, інформаційній, комп'ютерній тощо, оволодіти 

досвідом старших, зрозуміти своє покликання, самостійно знайти шляхи найефективнішого 

самовизначення в суспільстві. 
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ДИТЯЧІ БУДИНКИ СІМЕЙНОГО ТИПУ: ЗА І ПРОТИ 

 

Без сім'ї нема щастя на землі 

Народна мудрість 

Мати батьків – це неймовірно великий скарб, але на жаль, не всі діти його мають. Кожна 

дитина-сирота мріє відчути батьківське тепло,сімейний затишок та турботу, і на щастя це 

можливо. Яскравим прикладом цього є дитячі будинки сімейного типу. 

Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що створюється з бажанням подружжя 

або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не 

менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування [5]. 

Дитячий будинок сімейного типу, як інститут виховання дітей-сиріт, є багатодітною 

сім‟єю, що забезпечує вихованцям сімейне оточення та виховання. Його виховний потенціал має 

об‟єктивні переваги перед іншими соціальними інститутами, перш за все інтернатного типу, а 

саме: 

 природність процессу виховання; 

 основою виховног впливу є емоційний контакт дитини з батьками-вихователями, який 

базується на довірі дітей до дорослих; 

 виховання вмалій группі найповніше відповідає вимозі поступового залучення дитини 

до соціальногожиття; 

 тривалість виховного впливу батьків-вихователів на прийомних дітей; 

 комплексний підхід у вихованні; 

 індивідуальний підхід до кожної дитини; 

 взаємозацікавлений характер стосунків вихователів і вихованців; 

 контроль за негативними проявами та негативними впливами як серед дітей, так і 

зовнішніх факторів (однолітки, засоби масової інформації, література тощо) [2]. 

Велику роль у створенні дитячого будинку сімейного типу відіграє сама особистість 

батьків-вихователів. Вони несуть відповідальність за життя, здоров‟я, фізичний і психічний 

розвиток дітей, є законними представниками вихованців і захисниками їх прав та інтересів у 

всіх органах, установах та організаціях без спеціальних на те повноважень. 

Батьки-вихователі – особи, які беруть на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування (далі – вихованці). 

Відповідно із Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» № 2342-IV від 

13 січня 2005 року батьки-вихователі мають право: 

 захищати дитину, її права та інтереси як опікуни або піклувальники без спеціальних 

на те повноважень; 

 на звернення до суду з позовом про позбавлення батьківських прав батьків дітей-

вихованців; 

 на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення чи визнання його 

недійсним щодо дітей, які проживали разом з ними та передані на усиновлення; 

 на усиновлення дітей, які перебувають на вихованні та утриманні в їхніх сім‟ях; 

 брати участь у вирішенні органом опіки та піклування питання про управління 

майном дитини; 

 вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі 

закону або рішення суду; 

 вимагати надання їм органами опіки та піклування повної інформації про дитину та її 

батьків, стан її здоров‟я, рівень та особливості розвитку дитини; 
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 самостійно визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини та 

рекомендацій органу опіки та піклування [4]. 

Однією із специфічних відмінностей прийомних сімей та дитячих будинків сімейного 

типу від усиновлення та опіки (піклування) є державна соціальна підтримка таких сімей, що 

реалізується у формі соціального супроводу. 

Соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу здійснюється спеці Реалізація 

соціального супроводу спрямована на вирішення певних завдань, залежно від терміну 

влаштування дитини у сім‟ю та її основних потреб. Зокрема соціальний супровід зорієнтований 

на [2]: 

 адаптацію дитини в новій сім‟ї; 

 створення позитивного психологічного клімату у родині; 

 забезпечення оптимальних умов життя; 

 забезпечення захисту прав дитини; 

 створення можливостей для розвитку дитини шляхом надання комплексу якісних 

соціальних послуг. 

Реалізація соціального супроводу дитячого будинку сімейного типу передбачає 

періодичне планування соціальної роботи з дитиною, батьками, членами родини, соціальним 

оточенням тощо. 

У дитячому будинку сімейного типу формування особистості дитини відбувається в 

природних умовах, вплив батьків-вихователів на світогляд і самоусвідомлення дитини виконує 

домінуючу роль. Сімейне оточення формує у дитини морально-етичні ідеали і смаки, норми 

поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтації, тобто усі ті якості, які формують особисту 

індивідуальність. На формування особистості вихованця впливають характер стосунків між 

батьками та між батьками і дітьми, іншими членами родини, відношення батьків до праці, їх 

участь у суспільному житті, інтереси, ціннісні орієнтири, загальний культурний рівень тощо [3]. 

Вихованці перебувають у дитячому будинку сімейного типу до досягнення 18-річного 

віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV 

рівня акредитації – до 23 років або до закінчення відповідних навчальних закладів [1]. 

У дитячому будинку сімейного типу формування особистості дитини відбувається в 

природних умовах, вплив батьків-вихователів на світогляд і самоусвідомлення дитини виконує 

домінуючу роль. Сімейне оточення формує у дитини морально-етичні ідеали і смаки, норми 

поведінки, трудові навички, ціннісні орієнтації, тобто усі ті якості, які формують особисту 

індивідуальність. На формування особистості виховання впливають характер стосунків між 

батьками і дітьми, іншими членами родини, відношення батьків до праці, їх участь у 

суспільному житті, інтереси, ціннісні орієнтири, загальний культурний рівень тощо [4]. 

Таким чином, формування особистості дитини в умовах дитячого будинку сімейного 

типу значною мірою залежить від особистості батьків-вихователів. Основною рисою характеру 

батьків є альтруїстичне бажання допомогти дітям, які перебувають у складних умовах. 

Завдання, яке необхідно вирішити батькам-вихователям, щодо подальшого влаштування долі їх 

вихованців, – це забезпечення подальшого життєвого влаштування, формування навиків 

самостійності, набуття дитиною соціального досвіду вирішення життєво необхідних проблем. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 

ПІДЛІТКІВ 

 

Проблема профілактики адиктивної поведінки дітей та молоді була і залишається 

актуальною для будь-якого суспільства. Ускладнена соціально-економічна ситуація у країні, 

руйнування усталених стереотипів, норм і традицій обумовили тенденцію до певного зниження 

виховного потенціалу сім‟ї, поширення негативних проявів поведінки, зростання показників 

злочинності серед дітей та молоді. Особливе занепокоєння викликають асоціальні прояви 

підлітків, які є підґрунтям для деградації особистості, стають перешкодою у здійсненні 

навчально-виховного процесу в освітньому закладі та й до того ж суттєво шкодять здоров‟ю. 

Поняття «адиктивна поведінка», яке утворилося від англійського «згубна звичка», в 

наукову літературу ввів Ц. Короленко, теорію адикції досліджували Г.Золотова, Д.Семенов, 

В.Качалов, О.Кондратьєв, С.Кулаков, Б.Левін; питання профілактичної роботи з підлітками 

розглядали В.Бітінський, О.Кирилова, О.Личко, В.Лютий, А.Макеєва, Н.Максимова, А.Нагорна, 

В.Оржеховська, О.Пилипенко, І.Фіцула та ін. [1; 3; 4; 5]. 

Адиктивна поведінка (addiction − схильність) − одна з форм деструктивної поведінки, яка 

виражається у прагненні до відходу від реальності шляхом зміни свого психічного стану за 

допомогою прийому деяких речовин або постійної фіксації уваги на певних предметах або 

активностях (видах діяльності), що супроводжується розвитком інтенсивних емоцій. Цей 

процес настільки захоплює людину, що починає керувати її життям. Людина стає безпорадною 

перед своєю пристрастю. Вольові зусилля слабшають і не дають можливості протидіяти адикції. 

Адиктивна поведінка робить людину нездатною отримувати задоволення від творчості, 

спілкування з друзями, дружби і кохання. Адикт не здатний до співчуття, емоційної підтримки, 

часто провокує конфлікти, проявляє агресію як протест проти норм і правил, що прийняті в 

суспільстві [2, с. 16]. 

Адиктивна поведінка виникає в неповнолітніх у результаті вживання різних груп 

наркогенних речовин і характеризується наявністю зв‟язаних з цим проблем. Тому основна 

увага при адиктивній поведінці неповнолітніх повинна спрямовуватись не на медичні, а на 

виховні заходи, оскільки головними чинниками, що спонукають підлітків до такої поведінки, 

виступають так звані педагогічні чинники ризику: конфлікти в сім‟ї, гіпоопіка, низький рівень 

освіти в сім‟ї; низький культурний та освітній рівень батьків, нерівні методи виховання; 

неблагополучне виховання у сім‟ї, педагогічна занедбаність; неблагополучні стосунки між 

батьками; індивідуально-психологічні особливості особистості, негативний соціально-

психологічний статус у колективі, недостатність переконливої, доступної інформації про 

наслідки наркотизації, типові поведінкові реакції підлітків (емансипація, групування з 

однолітками, опозиції, імітації, компенсації, стрес, незайнятість, відсутність пізнавальних 

інтересів. 

Отже, одним із перспективних завдань профілактики є захист прав та інтересів підлітка, 

посередницька діяльність у спілкуванні із батьками. Соціальний педагог повинен зорієнтувати 

підлітка на активні самостійні спроби попередження адиктивної поведінки та сприяти 
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підвищенню впевненості в собі. 

На основі дослідження напрацювань С.Вайди, К.Воробйової, В.Друзіна, Г.Золотової 

виокремлено практичні механізми профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх 

навчальних закладів, які схильні до адиктивної поведінки [3]. Зокрема, науковці вважають, що 

алгоритм профілактичної діяльності повинен складатися із таких етапів, як: ознайомлення з 

проблемою та визначення мети і завдань роботи; виділення предмета, вибір основних 

показників або критеріїв; розробка плану роботи та реалізація форм і методів діяльності; 

визначення ефективності роботи, соціального стану та психологічного самопочуття особи; 

корекція процесу виховання й розвитку особи з урахуванням плану профілактичної діяльності з 

метою недопущення адиктивної поведінки; формулювання висновків, прогнозування 

подальших дій неповнолітніх та соціального педагога [3]. 

Вважаємо, що профілактична діяльність соціального педагога повинна будуватися на 

поширенні емоційно забарвленої інформації про небезпечність вживання адиктивних речовин. 
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННИХ ОРІЄТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ 

 

У сучасному світі відбувається постійна переоцінка цінностей, власне їх зміна у бік 

прагматичності й меркантильності. Економічні, політичні та соціальні обставини все частіше 

примушують людей надавати перевагу матеріальним благам (їжі, речам, грошам), а духовні 

цінності відходять на другий план. 

Деформація морально-ціннісної сфери, егоїзм, інфантилізм та всезростаюча 

безвідповідальність підростаючого покоління викликають занепокоєння в батьків та педагогів, 

потребують термінового дослідження науковців. 

У процесі переходу від дитинства до юності особистість неодноразово зіштовхується із 

суперечливими тенденціями особистісного зростання, у процесі якого виникає потреба щодо 

визначення особистісних цінностей. Це – одна з найважливіших потреб особистості, і у 

підлітковому віці вона проявляється найяскравіше. 

Особливості формування особистості безпосередньо залежать від культурного та 

економічного розвитку суспільства, в якому знаходиться дитина. Не останню роль у визначенні 

ціннісних пріоритетів також відіграють сім‟я та оточення, тобто ті ідеали та завдання, що стоять 
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перед особистістю на кожному етапі її розвитку. 

Формування ціннісних орієнтацій відбувається з раннього дитинства. Саме від батьків 

залежить, чи складуться у них із дітьми довірливі стосунки, чи стануть вони прикладом, 

ідеалом для своїх дітей, чи зможуть бути для них мудрими наставниками у нелегкий час 

підліткового віку, коли дитина поступово вступає у доросле життя. 

Не останню роль у формуванні цінностей молодої людини відіграють і різноманітні 

національні, релігійні, соціальні погляди та традиції оточення, які, певною мірою, диктують 

правила поведінки особистості і впливають на її світогляд. 

Для підлітка цінності втілюються у конкретний образ. Таким чином, для прикладу 

підліток підсвідомо шукає особистість, яка втілює всі його прагнення, і намагається наслідувати 

її. Це може бути хтось із батьків, учитель, товариш, одноліток. Тому у цей період для підлітка 

неабияке значення відіграє оточення, адже його ідеал – звичайна людина, яка може 

припуститися помилок, вчиняти дії, що несумісні в його очах з «ідеальністю». На жаль, 

найчастіше поведінка дорослих зводиться до наказу «Роби, як я кажу», а не до прохання «Роби, 

як роблю я», тобто просто до розмов на теми моралі. Утім, найприроднішим шляхом 

формування життєвих цінностей є не розмови, а природне залучення людини до нових для неї 

життєвих обставин, у яких ці цінності стають близькими. 

Ціннісні орієнтації підлітка, його моральні оцінки вчинків і подій залежать від батьків, 

тобто від цінностей, які йому прищепили в дитинстві. 

Процес формування ціннісних орієнтацій може бути розглянутий з різних точок зору. 

Його можна характеризувати як дію, що складається з елементів: об'єкта (орієнтира), на який 

спрямована дія; об'єктивної сторони, тобто способу (методу) здійснення дії; суб'єктивної 

сторони, тобто відносини суб'єкта до дії і його результату, і самого суб'єкта, що робить дію. З 

цього погляду, це процес, що розгортається як у просторі, так і в часі. Можна припустити, що 

процес орієнтації – складний, суперечливий і в той же час закономірний, що розвивається «по 

спіралі». Процес, що сам підготовляє умови для свого наступного розвитку і служить у деякому 

роді причиною власного саморуху. 

Цей процес – не одномоментне знаходження якості, він розтягнутий у часі, має свої 

етапи, які співвідносяться послідовно з загальним ростом і віковим розвитком людини, 

формуванням його особистісних властивостей: 

1-а фаза процесу – присвоєння цінностей особистістю, формування Образу Світу. 

2-а фаза процесу – перетворення особистості на основі цінностей, формування Образу 

«Я». 

3-я фаза процесу – проектування – самопроектування, формування Образу Майбутнього. 

Важливо відзначити, що на всіх етапах формування усі фази працюють синхронно. 

Однак їхнє умовне розчленовування дозволяє проникнути в механізми ціннісного освоєння 

дійсності, прийняття особистістю себе як самоцінності і побачити склад близьких, середніх і 

далеких особистісних перспектив. 

Підсумовуючи усе зазначене вище, стає зрозумілим, наскільки особистості, яка 

формується, необхідно спілкуватися з людьми високої моралі та культури, тим самим 

переймаючи їх духовні цінності на прикладі, а не словах. 

Досліджуючи модель людської поведінки, вчені дійшли висновку: здійснюючи якийсь 

вчинок, людина оцінює його важливість та наслідки стосовно себе особисто, важливою для неї є 

оцінка її вчинку близькими людьми, яких вона не хотіла б засмучувати, оцінки яких потребує. 

Отже, завданням дорослих – допомогти підлітку сформувати свій внутрішній світ, 

зорієнтувати його у виборі цінностей, навчити приймати рішення і нести за них 

відповідальність. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ 

 ЖИТТЯ В УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

 

Ефективність формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів залежить від комплексного впливу на їх когнітивну, емоційно-вольову та поведінкову 

сфери, створення умов, які б забезпечували оволодіння ними вміннями та навичками, 

спрямованими на збереження й зміцнення здоров‘я, усвідомленого та самостійного 

застосування їх у повсякденному житті. Вирішальну роль у формуванні здорового способу 

життя старшокласників у загальноосвітньому закладі відіграє саме соціальний педагог. 

Метою діяльності соціального педагога з формування здорового способу життя 

старшокласників в загальноосвітньому навчальному закладі є сприяння створенню умов для 

формування, збереження та зміцнення здоров‘я як важливого фактора розвитку особистості 

через вдосконалення навчально-виховного процесу та організацію його відповідно до 

психофізіологічних особливостей учнів старшого шкільного віку.  

Соціальний педагог – це фахівець, зайнятий у сфері соціальної роботи або освітньо-

виховної діяльності, який здійснює посередництво між освітніми установами, сім‘єю, 

трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об‘єднує зусилля з метою 

створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку особистостей, формування 

навиків здорового способу життя дітей та учнівської молоді. 

До видів діяльності соціального педагога з формування здорового способу життя 

старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі належать: діагностика, соціальне 

виховання, профілактика, корекція та консультування. Так, діагностична діяльність спрямована 

на вивчення індивідуальних та вікових особливостей учнів старшого шкільного віку, які 

визначають фізичну, психічну, духовну, соціальну складові здоров‘я; усвідомлення школярами 

факторів ризику здоров‘я, що зумовлені способом життя. Відповідно до цього соціальний 

педагог здійснює: діагностичний моніторинг стану здоров‘я старшокласників, фізичної та 

розумової підготовленості й працездатності, контроль за станом функцій опорно-рухового 

апарату, органів зору та нервової системи; діагностику рівня адаптованості неповнолітніх до 

умов загальноосвітнього закладу, причин їхньої шкільної дезадаптації; контроль за 

забезпеченням збалансованого харчування; вивчення причин, які впливають на погіршення 

здоров‘я та порушення гармонійності розвитку школярів. 

Виховна діяльність соціального педагога передбачає цілеспрямований вплив на школярів 

з метою усвідомлення актуальності проблеми здоров‘я для кожного з них, важливості всіх його 

компонентів, негативний вплив факторів ризику, обумовлених способом їхнього життя. З 

огляду на це, діяльність соціального педагога зорієнтована на надання допомоги педагогічному 
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колективу в здійсненні індивідуального підходу до навчання та виховання учнів, розвитку їхніх 

здібностей і нахилів.  

Профілактична та корекційна діяльність визначаються необхідністю формування в 

педагогів і учнів потреби в знаннях про здоровий спосіб життя, бажання застосовувати їх у 

роботі зі школярами, а також своєчасним попередженням і подоланням можливих відхилень у 

стані здоров‘я, розвитку, способові життя. У процесі здійснення профілактичної та корекційної 

роботи соціальний педагог, співпрацюючи з педагогами та батьками, розробляє та впроваджує 

програми, метою яких є попередження та подолання алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, 

небезпечної сексуальної поведінки старшокласників, підвищення їхньої адаптації та 

працездатності до навчання. 

Консультативна діяльність соціального педагога зорієнтована на підвищення 

валеологічної культури педагогів, школярів, батьків, розширення їх кругозору з питань 

здорового способу життя. Під час здійснення консультативної роботи соціальний педагог: 

консультує адміністрацію загальноосвітнього закладу, педагогів, батьків, старшокласників із 

проблем формування здорового способу життя; проводить індивідуальні, групові та колективні 

заняття з учнями щодо оволодіння соціальними навичками здорового способу життя; сприяє 

підвищенню валеологічної культури педагогів і батьків, беручи участь у роботі педагогічних 

рад, методичних об‘єднань; здійснює науково-методичне забезпечення всього процесу 

формування здорового способу життя старшокласників у загальноосвітньому навчальному 

закладі. 

Узагальнюючи аналіз соціально-педагогічної теорії та практичної діяльності, можна 

констатувати, що свою діяльність з формування здорового способу життя старшокласників 

соціальний педагог реалізовує за такими етапами: перший – основні заходи (політика сприяння 

здоровому способу життя), створення сприятливих умов (соціальні умови щодо можливостей 

здорового способу життя), переорієнтація охорони здоров‘я (співпраця у плані профілактики та 

попередження шкідливих звичок), формування особистісних навичок здорового способу життя 

у старшокласників. Другий – соціально-педагогічна діяльність соціальних педагогів щодо 

формування здорового способу життя на конкретних робочих місцях. Третій – індивідуальна та 

групова робота зі старшокласниками та їх найближчим оточенням – сім‘єю та однолітками. 

Таким чином, на основі аналізу наукових досліджень можна зробити висновок, що серед 

завдань, які висуваються сьогодні перед соціальним педагогом загальноосвітнього навчального 

закладу, важливе місце належить тим, які стосуються формування здорового способу життя 

учнів старших класів.  
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ 

РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

Сьогоднішня соціальна робота з дітьми з обмеженими функціональними можливостями 

– результат її розвитку протягом останніх 200 років. Значною мірою вона відображає загальні 

умови життя, а також соціальну та економічну політику у різні періоди часу. Однак у 

відношенні до інвалідів склалося багато специфічних факторів, які впливають на умови їх 

життя. Неосвіченість, зневага оточуючих, зневіра і жах – ці соціальні фактори ізолювали 

дитину з особливими потребами та затримали їх розвиток, про це свідчить історія. 
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Провідним завданням соціального педагога в організації соціальної роботи з дітьми з 

обмеженими функціональними можливостями є створення рівних можливостей. Створення 

рівних можливостей в умовах дискримінаційного законодавства, недоступного архітектурного 

середовища і консервативної по відношенню до дітей з обмеженими функціональними 

можливостями суспільної свідомості полягає в організації процесу, завдяки якому такі загальні 

системи суспільства, як фізичне і культурне середовище, житлові умови і транспорт, соціальні 

служби і служби охорони здоров‘я, доступ до освіти і праці, культурного і соціального життя, 

робляться доступними для всіх. 

Другою, але не менш важливою групою завдань тут, можна вважати, навчання дітей з 

обмеженими функціональними можливостями та їхніх батьків вмінням і навичкам незалежного 

життя. 

Тобто, створення рівних можливостей означає, що державна політика повинна 

використовувати всі засоби таким чином, щоб кожна дитина мала рівні можливості для 

особистісного розвитку, щоб вона могла у подальшому виконувати повною мірою свої 

обов‘язки як член суспільства. 

Особливістю організації соціальної роботи дітей з обмеженими функціональними 

можливостями є те, що надання допомоги таким дітям є неможливою без одночасної організації 

соціально-педагогічного виховання. Соціально-педагогічний аспект соціальної роботи має на 

меті виховання, навчання та розвиток дитини для підготовки до життя в суспільстві та 

можливості отримання всіх законодавчо закріплених видів допомоги. 

Ще одна специфічна особливість організації такої соціальної роботи полягає в тому, що 

на практиці її здійснює соціальний педагог, який має знаходитись у постійному пошуку 

ефективних форм, методів, напрямків соціальної роботи з даною категорією дітей, що вимагає 

від нього певних особистісних та професійних якостей. Робота з дітьми та підлітками з 

обмеженими можливостями вимагає від кожного, хто обрав цю професію, цілковитої 

самовіддачі, безмежної любові, поваги і віри у можливості дитини, що здається безнадійним, 

глибоких професійно-теоретичних і практичних знань. 

Важливою складовою цієї роботи є розробка програми соціально-педагогічної реабілітації дитини 

з обмеженими функціональними можливостями, що здійснюється з урахуванням особистісних і 

психолого-педагогічних реабілітаційних можливостей дитини. У програму включаються: конкретні 

завдання педагогічної реабілітації, які визначаються з урахуванням як вихідного рівня фізичного і 

психічного розвитку дитини, так і зони її найближчого розвитку; зміст ігрової, мовної, художньої, 

трудової, пізнавальної та інших видів діяльності; форми організації реабілітаційної діяльності 

конкретної дитини з обмеженими можливостями, методи і прийоми включення дітей у заплановану 

діяльність; обладнання, інвентар, технічні засоби, що забезпечують здійснення  реабілітаційного 

процесу, індивідуальний та диференційований підхід до дітей. Кожний розділ індивідуальної 

програми орієнтований на певний термін (тиждень, місяць тощо), по закінченню якого 

здійснюється аналіз результативності реабілітаційного процесу, коректування завдань, 

уточнення і, можливо, зміна змісту реабілітаційної діяльності. У реабілітаційній діяльності 

етапи просування вперед повинні бути дуже незначними, мати якісні відмінності. 

Дуже важливо, щоб педагоги, батьки і оточуючі ставились до неї природно, яким би не 

був дефект дитини. Якщо педагоги, батьки отримують радість від спілкування з дитиною, 

люблять її такою, якою вона є, не виявляють зайвого хвилювання, не соромляться її зовнішнього 

вигляду і підтримують її спілкування з іншими людьми, то дитина виростає врівноваженою, 

здатною до спілкування і їй легше буде адаптуватися в колективі здорових однолітків. Разом з 

тим, жалість та надмірна опіка у ставленні до цих дітей значною мірою ускладнюють їх 

подальшу соціальну адаптацію. 

Навчання має бути спрямоване на оволодіння дитиною стандартними схемами поведінки 

і взаємодії, на освоєння інвалідом навколишнього оточення і повноцінного існування в ній. 

Навчання має включати адаптаційні консультування та організацію соціальної участі 

інваліда, воно повинно підготувати його до адекватних відповідей на вимогу оточення і 

активним впливом на нього. 

http://ua-referat.com/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Процес соціалізації має свої особливості залежно від виду інвалідизуючих патології, 

статі і віку інваліда, особливостей його соціального стану. 

Однією з умов успішного розвитку дитини з обмеженими функціональними 

можливостями та залучення їх  до системи  соціальних стосунків є спілкування. У дітей з 

особливими  потребами спілкування утруднюється. Такі діти часто відчувають певний 

дискомфорт, при спілкуванні з новими людьми, вони повільніше звикають і пристосовуються до 

нового оточення.  
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ВПЛИВ ТРЕНДІВ ІКТ НА РОЗВИТОК УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» (2014 р.), вища освіта визначається як 

сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі (науковій установі) у відповідній 

галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж 

рівень повної загальної середньої освіти. 

На початку XXI століття соціокультурний розвиток суспільства визначив закріплення 

складних і суперечливих тенденцій у системі університетської освіти, що дістали англомовну 

назву трендів (від англ. Trend – тенденція). До макро-трендів дослідники [2] відносять фактор 

виникнення нових знань та компетентностей, демографічні зміни та глобалізацію.  

Глобалізація, в свою чергу, сприяє виникненню нових професій та вимагає від ринку 

праці нових компетентностей. Для отримання нових, конкурентоспроможних знань і навичок, 

трудові ресурси мають бути гнучкими, здатними до відмови від раніше сформованих 

компетенцій, по новому реагувати на глобальні зміни ринку праці. Сьогодні стала очевидною 

перевага інформаційної складової діяльності людей над всіма іншими її формами і 

компонентами. Зміни відбуваються внаслідок виникнення та стрімкого розвитку ІКТ, які 

впливають на розвиток бізнесу, який, у свою чергу, вимагає від ринку праці трудових ресурсів з 

новими компетентностями. 

Закордонні дослідники Roy Want, Bill N. Schilit, Scott Jenson та інші додають наступні 

тенденції, які впливають змістову частину якісної університетської освіти: інтернет речей, 

середовище нових меді та структуровані організації [3]. 

Інтернет речей (англ. Internet of Things) – концепція комунікаційної мережі фізичних або 

віртуальних об'єктів, які мають технології для взаємодії між собою та з навколишнім 

середовищем, а також можуть виконувати певні дії без втручання людини. Таким чином, при 

застосуванні «інтернету речей» стає можливим створення такого освітнього середовища, яке 

налаштовує на плідну групову роботу студентів, підвищується мотивація й успішність навчання 

студентів, проведення позакласних заходів стає більш динамічним. 

Нові медіа (англ. New Media) – інтерактивні електронні видання, що комбінують 

формати подання даних; є різновидом цифрових медіа. Контентом нових медіа може бути відео, 

онлайн-радіо, телевізійна трансляція, анімація, звукове оформлення, та, власне, сам текст. Від 

традиційних нові медіа також вирізняє користувацький контент. Нові медіа є відкритими для 

взаємодії з читачами та надають їм можливість створювати та модифікувати зміст повідомлень. 

На відміну від мас-медіа, де комунікація здійснюється за схемою «від одного до багатьох», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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схема комунікації у нових медіа – від багатьох до багатьох. Доступ до нових медіа можливий з 

усіх електронних пристроїв з виходом у мережу Інтернет. Іноді, для визначення нових медіа 

також вживають термін «конвергентні».  

В.М.Кухаренко, О.В.Михайлова, Т.В.Сєрова, Н.В.Тихомирова зазначають, і ми 

погоджуємось з ними, що тенденція виникнення структурованих організацій надає можливість 

звертатися до колективного досвіду величезної кількості людей. Робоче місце і робочі відносини 

у найближчому майбутньому будуть все далі йти від традиційних корпоративних кордонів. І 

саме університетська освіта має враховувати дану тенденцію. 

Сьогодні трансформація системи вищої освіти розглядається як ключова умова 

економічного розвитку країни, одним з основним показників конкурентоспроможності. 

Протягом останнього десятиліття з початку інтенсивного і повсюдного впровадження ІКТ 

проводяться дослідження з визначення їх дидактичного потенціалу для трансформації 

національних освітніх систем. Впровадження сучасних ІКТ в освіті допомагає поступовому 

переходу від економіки, яка заснована на використанні нових технологій, до економіки, 

заснованої на знаннях [1]. Як наслідок, учасники освітнього процесу опановують все більш 

складними навичками, які необхідні не тільки для соціокультурного та економічного, а й 

професійного розвитку. 

Ринок вимагає від випускників університетів сформовані вміння вирішувати проблеми 

шляхом упровадження інновацій; глобальна поінформованість стає більш важливою перевагою 

ніж вузька спеціалізація; вміння здобувати знання протягом життя стають важливішими за 

наявний постійний рівень знань; розвинені комунікативні навички, самоконтроль і самооцінка, 

співпраця і використання ІКТ на рівні досвідченого користувача, – всі ці критерії можуть 

зробити випускника університету значно конкурентоспроможним. 

Конкурентоспроможність випускника університету визначається відповідністю якості 

робочої сили потребам ринку, можливість перемагати в конкуренції на ринку праці. Випускник 

університету в порівнянні з іншими кандидатами має більше задовольняти вимоги роботодавців 

за рівнем знань, умінь, навичок, компетентностей, особистісних якостей. 

Які навички або здібності потрібні молодим людям, щоб конкурувати на ринку праці? За 

цим же дослідженням зроблено висновок, що для успішної конкуренції на ринку праці студент 

повинен мати сформовані навички ХХІ століття. Термін «навички 21 століття» стає 

загальноприйнятим кліше – саме тому, що немає чіткого визначення, чи, швидше за все, 

широкого розуміння цих навичок серед педагогів світу. 

Дані Американського статистичного бюро праці (BLS) [4] також підтверджують 

необхідність формування у студентів навичок 21 століття, що є значною конкурентною 

перевагою ніж академічні знання. Так, у 2013 році більше 50% роботодавців в США вимагають 

впевненого володіння ІКТ на робочому місці. За прогнозами BLS у 2020 році цей показник 

збільшиться до 77%. Ці ж дослідження припускають, що в найближчі 5-10 років виникне 

істотний розрив між попитом і пропозицією ІТ-фахівців з відповідним набором ІТ-навичок. 

Робота в ІТ-сегменті виросте на 5,8 млн робочих місць в найближчі 4 роки; і 51% загальної 

кількості робочих місць буде пов'язано з програмним забезпеченням, що створить 75000 нових 

компаній. 

Аналізуючи результати міжнародних досліджень, ми погоджуємося, що становлення і 

розвиток інформаційного суспільства є характерною рисою XXI століття. Саме в 

інформаційному суспільстві активно розвиваються інформаційні і комунікаційні технології, 

створюються умови для ефективного використання знань у розв‟язуванні найважливіших 

завдань управління суспільством і демократизації суспільного життя. 
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ДИТЯЧА АГРЕСИВНІСТЬ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ  

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  

 

Підвищена агресивність дітей – одна з найгостріших проблем сучасного суспільства. 

Зростання дитячої злочинності, вчиненої з особливою жорстокістю, збільшення кількості дітей, 

схильних до агресивних форм поведінки викликають обґрунтовані побоювання в батьків та 

педагогів. 

Дитина, котра проявляє агресивність, часто зазнає нарікань з боку вчителів, батьків. 

Якщо дитина веде себе агресивно, важливо з‟ясувати причини такої поведінки, оскільки досить 

часто за зовнішніми проявами криється глибинна суть проблеми.  

На думку Хові, агресивність та жорстокість продукуються підсвідомими процесами 

дитини, які у разі виникнення певної загрози (не лише фізичної) схиляють її до самозбереження, 

самозахисту. «Агресивність у дітей є своєрідною формою самозахисту» як серед ровесників, так 

і серед дорослих [5, с. 184].  

Агресія (особливо дитяча) є асоціальним явищем, оскільки її прояви несуть дискомфорт 

та негативні наслідки оточуючим. Важливим стає проведення спеціалістами комплексної 

профілактичної роботи, основним завданням якої є навчити дитину проявляти свої агресивні 

прояви через прийнятні суспільством форми.  

Успішність превентивних заходів щодо агресивності дітей багато в чому залежить від 

правильності визначення тих факторів та причин, які її можуть спродукувати. С.А. Белічева 

пропонує віднести до причин появи дитячої агресивності наступні: 1) внутрішня 

незадоволеність дитини її статусом у групі однолітків, особливо якщо їй властиве прагнення до 

лідерства; 2) відчуття тривоги і страху нападу; 3) агресивна поведінка є специфічним способом 

залучення уваги оточуючих; 4) незадоволена потреба дитини в любові і спілкуванні; 5) 

проявляючи агресивну поведінку, дитина може висловлювати протест, який стосується 

встановлених правил і порядків [1]. 

Діти старшого дошкільного віку легко піддаються власним емоціям і втрачають 

самовладання, схильні до наслідування поведінки старших, ровесників, улюблених персонажів 

мультфільмів, казок, телепередач та ін.  більшості випадків, діти стають агресивними та 

жорстокими через недбалість батьків, які просто не звертають належної уваги на ті малі прояви 

агресії, які виявляє їхня дитина, та на чинники, які можуть спровокувати зародження агресії.  

Прояв дитячої агресивності у старшому дошкільному віці є одним із способів взаємодії 

дитини з соціальною дійсністю, агресивні реакції спрямовуються на захист власного «Я», 

відстоювання своєї точки зору, інтересів, життєвих позицій.  

Першочерговою є робота з сім'єю: діагностика внутрішньо сімейних відносин та місце і 

участь дитини у них, визначення рівня гармонійності даних стосунків та ін. [3].  

При профілактиці агресивності серед старших дошкільнят необхідно слідувати за двома 

напрямами: вироблення конструктивних способів поведінки у важких для дитини ситуаціях і 

зміцнення упевненості в собі та привчання до самооцінювання [2]. 

http://www.bls.gov/opub/working/home.htm
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Широкого застосування при профілактиці агресивності набула казкотерапія. Казка є 

одним із найкращих методів вивчення агресивної поведінки не лише педагогами чи 

психологами, а й самою дитиною: з її допомогою вона здатна сама проаналізувати поведінку та 

вчинки героїв і зробити власні висновки, засвоїти для себе певні уроки та закласти фундамент 

норм та правил суспільної поведінки, в яких агресії немає місця. 

Осередком формування агресивності та жорстокості у більшості випадків виступає сім‟я. 

Досить часто батьки не здійснюють достатнього виховного впливу на своїх нащадків або 

роблять це неправильно, що пов‟язано із відсутністю в них необхідних педагогічних знань та 

навичок. Діти, їх поведінка та стиль спілкування є віддзеркаленням батьківського ставлення до 

їх виховання [4, с. 145]. 

Ефективність профілактики агресивності серед дітей забезпечується через індивідуальну 

роботу з дитиною, співпрацею освітнього закладу та сім‟ї, застосуванням спеціальних 

прийомів, проведенням казкотерапії тощо.  
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОФІЛАКТИКА ІГРОВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ 

ЗАЛЕЖНОСТІ У ПІДЛІТКІВ 

 

Бурхливий розвиток комп‟ютерних технологій у останні роки накладають певні умови в 

розвитку особистості сучасного дитини. Потужний потік нової інформації, застосування 

комп‟ютерних технологій, саме поширення ігор, надає великий вплив на виховний простір 

сучасних дітей і підлітків. А створення виховного простору – це необхідна умова становлення 

дитини не лише у стінах освітнього закладу, але й за його межами. Суттєво змінюється і 

структура дозвілля дітей і підлітків, так як комп‟ютер поєднує у собі можливості телевізора, 

DVD приставки, музичного центру, книги, тощо [1]. 

Проблему ігрової залежності висвітлюють такі українські вчені як: Л. Буніна, 

О. Песоцька, Н. Терещук, Л. Федоренко, Г. Чайка та ін. [4; 5]. 

Ігрова залежність – форма адиктивної поведінки, в результаті якої порушується 

повноцінний особистісний розвиток підлітка. Формування залежності, відхід від дійсності – все 

це, особливо в підлітковому віці, спричиняє дезадаптацію, зниження шкільної успішності, 

неможливість отримання мінімуму знань необхідних в майбутньому. Ці проблеми, 

акумулюючись, виникають і у суспільстві (соціальні, економічні, кримінальні порушення). Тому 

існує необхідність проведення відповідної профілактичної роботи і надання корекційної 

допомоги у вирішенні проблеми ігрової залежності підлітків. Важливе значення тут відіграє 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/10/74.pdf


185 

 

співпраця державних і недержавних установ, різних фахівців між собою, в тому числі, і 

соціальних педагогів. 

Найменшу небезпеку попадання в ігрову залежність мають підлітки, які володіють 

такими якостями: самореферентність, комунікативна і соціальна компетентність, здатність 

конструктивно поводитися в конфліктних ситуаціях, адекватна самооцінка, здатність 

контролювати аффект, здібність до відстроченої розрядки напруги [4]. Тому розвиток цих 

особистісних характеристик повинен стимулюватися під час профілактики ігрової залежності. 

Важливим етапом розробки профілактичної програми є побудова тренінгових занять, що 

сприятимуть розвитку цих якостей у підлітків. Соціальному педагогу потрібно розвивати 

відповідальне ставлення підлітків до власного життя і здоров‟я, інтернальність, самостійність, 

навчити конструктивно долати життєві труднощі, сформувати готовність розв‟язувати 

проблемні ситуації, а не «втікати» від них у віртуальний світ гри. Цього можна досягнути 

шляхом проведення відповідних тренінгових занять, проведення бесід, соціально-педагогічного 

консультування [1; 2; 3]. 

Обов‟язковим напрямом соціально-педагогічної профілактики ігрової залежності є 

робота з батьками підлітків: дати батькам необхідну інформацію з проблеми ігрової залежності 

підлітків; надати допомогу в усвідомленні власних сімейних і соціальних ресурсів; сформувати 

групи лідерів-батьків для профілактики ігрової залежності у підлітків [5]. 

Профілактика ігрової залежності підлітків полягає у психологічній і педагогічній 

допомозі йому та сім‟ї, виявленні підлітків групи ризику, проведенні з ними превентивних 

соціально-педагогічних заходів, розвитку сфери організації дозвілля підлітків, соціально-

педагогічній просвіті та ін. Ефективними у вирішенні проблеми ігрової залежності підлітків є 

лекції, бесіди, круглі столи, тренінги, рольові ігри, дискусії. Обов‟язковим для подолання 

ігрової залежності є співпраця соціального педагога з психологом, педагогами, батьками. У 

перспективі створення сітки закладів та інститутів, які б вивчали проблему ігрової залежності 

та медичних закладів, які б проводили лікування і профілактику. Потрібно створити службу 

психологічної і соціально-педагогічної допомоги залежним. Важливо проводити в засобах 

масової інформації рекламну кампанію щодо пропаганди здорового азарту без наслідків 

звикання до гри. 
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Питання сімейного виховання завжди привертали увагу педагогічної науки ,адже сім'я – 
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один із найважливіших виховних інститутів ,члени якого зв‟язані спільністю побуту, взаємною 

моральною відповідальністю і взаємодопомогою [1]. Держава, яка складається з повноцінних, 

розвинутих і культурно освічених сімей, багата держава, у неї є майбутнє. Багато проблем 

виховання морально, естетично зрілої людини вирішуються з великими труднощами, тому що 

батьки нерідко не володіють ефективними засобами і методами розвитку свідомості і поведінки 

особистості, яка формується. Стиль сімейного виховання, його зміст і цілі найчастіше 

формуються неусвідомлено, на основі установок, традицій, наслідуваних із батьківських родин. 

Сімейне виховання – складова процесу виховання молодих поколінь, який поєднує як 

цілеспрямовані дії батьків, так і стихійний вплив сім'ї. Останній становить неусвідомлені, 

неконтрольовані впливи (манера поведінки, звички, спосіб життя тощо), які регулярно 

повторюються і підспіль впливають на дитину. Тому, під сімейним вихованням розуміємо не 

тільки цілеспрямований виховний вплив на дитину, а й усю систему  внутрішньо-сімейної 

взаємодії, яка формує цінності, орієнтації, систему потреб, інтересів, звичок, поведінку дитячої 

особистості. 

Сім'я виступає складним соціальним і психологічним феноменом. Держава повинна 

створювати умови для повноцінного розвитку сімей. В сучасних умовах охорона благополуччя 

сім'ї повинна вводитися в ранг державної політики і, насамперед – через гарантоване право на 

працю кожної людини, кожної сім'ї, впровадження в життя програм, пов‟язаних з підтримкою 

молодих сімей. 

У сучасному суспільстві розрізняють три основні моделі-системи сім'ї: 

 дітоцентризм-орієнтація на приватне життя, його автономізація, посилення чуттєвого 

боку; прагнення до задоволення від подружнього життя та регулювання дітонародження; 

надмірне обожнювання дитини, інколи обмеження її самостійності, жорсткі та авторитарні 

стосунки з дитиною; 

 подружня сім'я-орієнтація на взаємні відносини. Діти – не є самоцінністю. Їх 

виховання базується на заохоченні індивідуальності та ініціативи, самореалізації та 

самостійності; 

 позашлюбна сім'я-фактичний шлюб без юридичної реєстрації (один із різновидів –  

конкубінат (від лат. соn – разом лежу, співжиття) – довгий, стійкий зв'язок чоловіка, який має 

сім'ю, з іншою жінкою, у якої від нього є дитина. 

Для розуміння сім'ї як соціального інституту велике значення має аналіз рольових 

відносин у родині. Сімейна роль – один з видів соціальних ролей людини в суспільстві. Сімейні 

ролі визначаються місцем і функціями індивіда в сімейній групі і поділяютьсяі в першу чергу на 

подружні (дружина, чоловік), батьківські (мати, батько), дитячі (син, дочка, брат, сестра), 

міжпоколінні і внітрішньопоколінні (дідусь, бабуся, старший , молодший) та ін. Виконання 

сімейної ролі залежить від виконання низки умов, перш за все, від правильного формування 

рольового образу. Індивід повинен чітко уявляти собі, що, значить, бути чоловіком або 

дружиною, старшим у сім'ї або молодшим, якої поведінки чекають від нього, які правила, норми 

чекають від нього, які правила, норми диктує йому ту чи іншу поведінку. Для того щоб 

сформулювати образ своєї поведінки, індивід повинен точно визначити своє місце і місце інших 

у рольовій структурі сім'ї. Наприклад, чи може він виконувати роль глави сім'ї, взагалі або, 

зокрема, головного розпорядника матеріального надбання родини. У цьому плані важливе 

значення має узгодженість тій чи іншій ролі з особистістю виконавця. Людина зі слабкими 

вольовими якостями, хоч і старший за віком у родині або навіть по рольового статусу, 

наприклад, чоловік, далеко не підійде до ролі глави сім'ї в сучасних умовах. 

«Сімейне неблагополуччя». Багато хто вважає, що причинами неблагополуччя є: низький 

рівень доходів сім'ї, бездуховність, асоціальна поведінка батьків, конфліктні стосунки між 

подружжям і дітьми, зловживання спиртними напоями . Це саме ті проблеми, які змушують 

дітей йти на вулицю, бродяжити і порушувати закон. 

У неблагополучних сім'ях вироблення сімейної стратегії фактично повністю 

здійснюється жінками. Це пов'язано з відсутністю надійного партнера у самотньої матері в 

неповній сім'ї, схильність більшої частини чоловіків тій чи іншій формі девіації (алкоголізм, 
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наркоманія тощо), проживання на «жіночу зарплату» (різні допомоги та пільги). Отже, діти з 

неблагополучних сімей орієнтовані виключно на заробляння грошей будь-якими способами і 

засобами, звідси низька якість освіти і зростання малолітньої злочинності.  

Дослідження свідчать, що проблеми сучасної сім‟ї у великій мірі обумовлені 

недостатньою підготовленістю молоді до сімейного та життя та безвідповідальністю, зокрема у 

вихованні дітей [2, с. 162-163]. Виховання дітей – це віддача особливих сил, сил духовних. 

Людину ми створюємо любов'ю – любов'ю батька до матері і матері до батька, любов'ю батька і 

матері до людей, глибокою вірою в гідність і красу людини. Прекрасні діти виростають у тих 

родинах, де мати і батько люблять один одного і разом з тим люблять і поважають людей. 

Сучасна українська сім'я часто не має змоги повною мірою реалізувати свій виховний 

потенціал. Це спричинюється як особливостями суспільного виховання, так і негативними 

змінами всередині сім'ї: зниженням її стабільності, малодітністю, послабленням традиційної 

ролі батька, трудовою зайнятістю жінки. Та в кожного ці проблеми різні, і вирішення їх не 

співпадають. 
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З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ КОЛЕКТИВ? 

 

Побудова міцного дитячого колективу для педагога ніколи не було завданням з ряду 

легких. Це завжди зміна минулих відносин між людьми, які знаходять своє відображення в 

дитині і зародження нових, передових, в яких дитина виступає ключовою ланкою, і цей процес 

не буває безболісним, так як дитина як лакмусовий папір виступає тут індикатором початку 

перетворення в щось нове. 

Яскравим зразком «зламу» і становлення особистостей в колективі виступає історичний 

приклад колонії імені Горького. А. Макаренко невпинно на практиці виводив фундамент дійсної 

колективності, за його словами «першою ознакою колективу є те, що це не натовп, а доцільно 

влаштований, діючий орган, орган, здатний діяти» [1, с.77]. 

Але варто підкреслити, що це лише перша ознака, але ніяк не достатня умова для 

подальшого розвитку, адже колектив вперше може виступити в ролі цілісної одиниці лише тоді, 

коли він буде виступати на передових позиціях суспільного розвитку. Коли прогрес людства 

стане головною метою навіть невеликого дитячого колективу, а інтереси окремо взятої людини в 

колективі будуть збігатися з передовими, революційними цілями всього колективу. 

Дитячий колектив на практиці нічим не поступається дорослому колективу, принципи і 

методи, що застосовуються в роботі з дорослими колективами, застосовні і до дітей. 

Взаємодіючи з дитиною, педагогу, перш за все, необхідно сприймати його на рівних, діти хоч і 

маленькі, але у них все по дорослому, часто навіть більш серйозно, ніж у дорослих, так як вони 

самозабутньо віддаються процесу праці, і процес створення чогось нового їх радує навіть 
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більше ніж отриманий результат. 

Велика помилка, яка часто допускається в педагогічній практиці це так звана 

«интеллигентская тряпичность», про яку неодноразово згадує в своїй діяльності А.Макаренко. 

«Обыкновенная интеллигентская тряпичность у вас, Екатерина Григорьевна, обыкновенное 

нытье. Нельзя ничего выводить из ваших настроений, они у вас случайны. Вам страшно 

хотелось бы, чтобы и Митягин и Карабанов были нами осилены. Так всегда ничем не 

оправданный максимализм, каприз, жадность потом переходят в стенания и опускания рук. 

Либо все, либо ничего – обыкновенная припадочная философия» [2, с. 94]. 

Процес створення колективу, завжди є процес тривалий, кропіткий, з періодичними 

регресами, і це повинно бути усвідомлено педагогом на практиці. Ніяке шаблонне копіювання 

схем, які подаються в навчальних посібниках з педагогіки (що само по собі дивує), ніякі 

напрацювання В.Сухомлинського, А. Макаренка, Е.Ільєнкова не приведуть до успішного 

практичного застосування їх в дійсності, поки не буде проведений відкат до минулого на нових 

підставах. Їх передовий досвід повинен бути перейнятий нами за рахунок того, що ми 

зрозуміємо саму логіку процесу становлення колективу. Кожен раз, виводячи поняття з 

дійсності, конкретних історичних умов. Саме внаслідок цього ніяка схема по створенню 

необхідних умов для колективу не може бути універсальною. Щоб керувати і направляти 

колектив, необхідна гарна теоретична підкованість педагога ще далеко до початку самого 

становлення, вміння впевнено робити помилки, щоб потім їх виправити. 

У С.Капіци є така цитати: «Керувати – це значить, не заважати хорошим людям 

працювати». Мистецтво педагога якраз і полягає в тому, щоб не розвивати дитину за неї, а 

допомогти їй різнобічно розвинутися в колективі, стати не частиною, а цілим в колективі, 

справжнім цілим, адже тільки в умовах колективності це вперше стає дійсно можливим. 

Створити всі необхідні умови, щоб цей шлях дитина пройшла самостійно; але не в якому разі не 

одна! Може виникнути цілком очевидне запитання, які ж умови виступають необхідними в 

даному випадку? 

Одна з перших таких необхідних умов висвітлена в праці Е.Ільєнкова «Філософія і 

культура». На думку автора: «…праця, що вимагає від вихователя не тільки пекельного 

терпіння, наполегливості, а й – що нескінченно важливіше – найгострішої уважності до 

найменшого прояву самостійності, до ледь помітного натяку на неї з боку малюка. Як тільки 

такий натяк з'явився, відразу ж послаблюй, педагог, керівне зусилля! І продовжуй його 

послаблювати рівно в тій мірі, в якій посилюється активність руки малюка! У цьому – перша 

заповідь педагогіки «первісного олюднення» [3, с. 38]. 

Поза колективом людина насправді ніколи в історії людства і не існувала, сама 

колективність, звичайно, могла приймати вкрай деформовані обриси, і за формою свого 

наповнення бути вкрай далекою від справжнього змісту, але навіть при цьому людина 

залишалася істотою колективною, часом навіть не підозрюючи про це. 

Існуюче ж суспільне відчуження, «в тій же соціальній дійсності, яка живить і культивує 

ці умонастрої, в тій формі поділу праці, яка взагалі перетворює людей в конкурентів, 

протиставляючи класи-класами, професії-професіями, здатності-здібностям», чітко формує таку 

видимість. Видимість того, що людина, перш за все індивідуальність, яка в рамках колективу 

пригнічується і знищується [3, с. 346]. 

Не можна також випускати з виду те, що нинішнє суспільство споживання диктує нам 

нове стрімке становлення особистості дитини, в зовсім інших темпах розвитку і нових 

прагненнях. Сучасному педагогу просто необхідно враховувати цю динамічність змін, для того 

щоб зуміти створити первинну колективність, нехай невідшліфовану, грубу, але все ж 

колективність в умовах капіталізму. Необхідно прийняти правила гри, які диктує розвинене 

капіталістичне суспільство, щоб потім зуміти повернути в потрібне русло задані заздалегідь 

параметри. 

Найголовніша небезпека в становленні такого колективу буде складатися саме в тому, 

щоб вчасно повернути... адже якщо момент буде упущений, повторити послідовність 

попередніх етапів розгортання колективу не вийде. Саме цю точку неповернення педагогу 
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необхідно зафіксувати, але відступати не можна. 
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СЕРЕДОВИЩЕ ДОШКІЛЬНИКА ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

Соціалізація – це багатосторонній процес і як результат – включення індивіда в соціальні 

відносини, що здійснюється через засвоєння ним соціального досвіду і відтворення його у своїй 

діяльності. Соціалізацію дитини можна розглядати як багатоступеневий процес адаптації, 

розвитку особистості й відмови від наївних дитячих уявлень. 

У зв‟язку з цим, першочергового значення набуває процес початкової соціалізації, коли 

йдеться про період дошкільного дитинства, дослідженням якого надають особливого місця у 

науковій теорії і практики. Це – процес опанування дитиною норм, правил, законів суспільного 

буття, свідоме сприйняття зовнішнього світу й адекватне сприйняття себе в ньому. Науковці 

трактують його як період, коли: конструюється образ соціального світу;  розвивається соціальна 

активність як чинник світопізнання; закладається базис особистісної культури, усвідомлення 

себе як індивідуальності; формується ставлення до інших людей і до світу в цілому.  

Дитина вчиться бути людиною: пізнає собі подібних, починає розуміти їх, наслідувати, 

отримувати за свої дії заохочення чи осудження. У сучасному світі особистість дитини з 

раннього дитинства підпадає під вплив різних факторів соціалізаційного процесу. Під 

«факторами соціалізації» Н. Голованова, А. Капська, Н. Лукашевич, А. Мудрик розуміють 

найважливіші умови, що детермінують соціальний розвиток особистості. Їх умовно поділяють 

на такі групи: мегафактори (космос, планета, світове співтовариство); макрофактори (етнос, 

країна, держава); мікрофактори (родина, заклади навчання та виховання, осередок однолітків). 

Віддаючи належну роль впливу всіх факторів соціалізації, зазначимо, що найважливішими для 

дошкільників залишаються фактори мікрорівня. Мікрорівень – це конкретні умови життя 

дитини, її розвитку. До факторів цього рівня належать інститути соціалізації, з якими дитина 

безпосередньо взаємодіє: сім‟я, дошкільний заклад, дитяча спільнота. Діяльність кожного з них 

зумовлена варіативністю як внутрішніх, так і зовнішніх психолого- і соціально-педагогічних 

взаємозв‟язків, але об‟єднує їх взаємодія на рівні співробітництва і співтворчості.  

Сім‟я – найбільш зрозуміла, емоційно приваблива, співвідносна з віком дошкільника 

соціальна модель, середовище первинної соціалізації. У сім‟ї дитина засвоює першооснови 

певних соціальних ролей, відповідних моральних і правових норм і цінностей; через спосіб 

життя сім‟ї і поведінку батьків відбувається знайомство з цінностями суспільства й формами 

комунікацій; через культуру сім‟ї вона долучається до культури сучасного суспільства; засвоює 

базові позиції, характерні підходи до сприйняття дійсності, соціальні навички. Науковці 

стверджують, що різні стилі сімейного життя, відносин, виховання по-різному впливають на 

розвиток особистості дитини, визначаючи шлях її особистісного розвитку й формуючи її 

життєву позицію у подальшому. Сім‟я – це модель життя суспільства та форма базового 

життєвого тренінгу особистості.  

Унікальність сім‟ї як соціального інституту зумовлена довготривалою і глибокою 



190 

 

взаємодією між батьками та дітьми. Сім‟я є найбільш стійкою суспільною мікрогрупою для 

дитини протягом усього періоду її становлення. У колі сім‟ї виникають перші соціальні зв‟язки 

малюка; саме в родині він активно сприймає та засвоює життєві взірці, суспільні норми, звички 

та традиції того суспільного прошарку, до якого належить його родина; залучається до 

соціальної. 

Дошкільний навчальний заклад – найперше спеціально створене суспільне середовище 

для дитини, основне призначення якого – соціальна адаптація її до умов життя в товаристві 

незнайомих дітей і дорослих. За таких обставин ДНЗ виступає своєрідним посередником між 

вузьким родинним колом, з якого виходить малюк, і незнайомим світом, до життя в якому він 

має незабаром опинитися.  

При переході від іншого соціального середовища дитина переживає кризу входження в 

нову соціальну спільноту, процес адаптації, розчинення в ній, яка детермінується процесом 

індивідуалізації й завершується інтегруванням в соціальне середовище. Завдання вихователів у 

роботі з дітьми – полегшити адаптацію дітей до нових соціальних умов, допомогти адекватно 

сприймати себе та інших людей, опанувати конструктивні форми поведінки й основи 

комунікації та загалом підготувати дошкільнят до шкільного життя.  

Для дитини, яка соціалізується, особливо у процесі підготовки до школи, важливе 

значення має участь у цьому процесі сім‟ї, дошкільного закладу і початкової школи. У зв‟язку з 

цим підготовка дітей до школи на основі взаємодії сім‟ї, дошкільного закладу і школи 

визначається як соціально-особистісне явище, зумовлене сукупністю чинників, методів, засобів 

і форм сучасного навчання і виховання, а також адміністративних і загальноосвітніх заходів, які 

перетворюються ним на систему, спрямовану на формування цілісної особистості, її соціальної 

компетентності.  

Людина стає особистістю тільки в процесі соціалізації, тобто спілкування, взаємодії з 

іншими людьми. Поза людським суспільством духовний, соціальний, психічний розвиток 

відбуватися не може. 

Отже, соціалізація особистості дитини починається ще з народження і інтенсивно 

продовжується в дошкільному віці. Дитина живе, росте і розвивається в переплетінні 

різноманітних зв‘язків і стосунків. Вже в дошкільному віці в ході засвоєння дитиною суспільно-

історичного досвіду починається первісне формування особистості, здійснюється соціалізація 

та формування соціальної спрямованості особистості. 
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РOЛЬ ТA МІСЦЕ СOЦІAЛЬНOГO ПЕДAГOГA НA ЕТAПІ ВИБOРУ ПРOФЕСІЇ 

УЧНЯМИ ЗAГAЛЬНOOСВІТНЬOЇ ШКOЛИ  

 

Сьoгoдні нa стaдії дo трудoвoї сoціaлізaції мoлoдa людинa стикaється із серйoзними 

прoблемaми. Сaме нa цій стaдії (періoд юнaцтвa) відбувaється прoцес вибoру прoфесії – вибoру 

влaсне життєвoгo шляху, вибoру дoлі. Загальновідомо, що ринкoвa екoнoмікa сьогодні пoтребує 

фахівця, який синтезує в свoїй діяльнoсті все різнoмaніття функцій, щo витікaють зі склaдних 

зaвдaнь сучaснoгo кoнкурентнoспрoмoжнoгo підприємствa будь-якoгo типу й психoлoгічнo 

гoтoвoгo дo різнoмaнітних видів прoфесійнoї діяльнoсті, дo знaхoдження свoгo місця в 

сучaснoму світі пoстійних змін. Нa жaль, мoлoдь є нaйменш підгoтoвленoю дo вимoг сучaснoгo 

глoбaлізoвaнoгo світу, тoму сoціaльнo-психoлoгo-педaгoгічнa дoпoмoгa (підтримкa) в 

прoфесійній oрієнтaції (як підсистемі зaгaльнoї системи трудoвoї підгoтoвки) учням 
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зaгaльнooсвітньoї шкoли є вкрaй неoбхіднoю. У зв‟язку з цим, питaння прoфесійнoгo 

сaмoвизнaчення пoвинні пoсідaти знaчне місце в усій рoбoті шкoли.  

Oснoвне зaвдaння сучaснoї зaгaльнooсвітньoї шкoли – вихoвaння людини з іннoвaційним 

типoм мислення; формування кoмплексу психoлoгo-вoльoвих якoстей oсoбистoсті (в першу 

чергу, мoбільнoсті, гнучкoсті, спрямoвaнoсті, компетентності, кoмунікaбельнoсті тa ін.), які 

сприятимуть успішній прoфесійній aдaптaції чи зміні прoфесії нa суміжну, a в пoдaльшoму 

зaбезпечaть пoвну сaмoреaлізaцію людини. 

Шкoлa для сучaснoї дитини пoвиннa стaти не тільки зaклaдoм, де вона oтримує oсвіту, a 

середoвищем її прoживaння, місцем, де вoнa прoвoдить більшу чaстину свoгo чaсу, спілкується 

з рoвесникaми, реaлізує знaчимі для неї пoтреби в спілкувaнні, пізнaнні, визнaнні й успіхoві.  

Oтже, зaгaльнooсвітню шкoлу слід рoзглядaти не тільки як інститут бaзoвoї oсвіти, aле, в 

першу чергу, як сoціaльнo-педaгoгічний центр підгoтoвки дo дoрoслoгo сaмoстійнoгo життя, в 

якoму нaвчaють самостійно oвoлoдівaти нoвими знaннями тa інфoрмaцією – нaвчaють 

нaвчaтися тa викoристoвувaти oтримaні знaння у свoїй прaктичній прoфесійній діяльнoсті. 

Іншими слoвaми, життя дитини в шкoлі дoцільнo рoзглядaти як oдин із знaчимих етaпів її 

сoціaлізaції – дoтрудoвa сoціaлізaція. Нa жaль, нині системa прoфесійнoї oрієнтaції в 

зaгaльнooсвітніх шкoлaх звoдиться дo предметнo-нaвчaльнoї oрієнтaції. Її здійснюють учителі-

предметники тa клaсні керівники, a кooрдинaцію – психoлoги aбo ж зaвідувaчі кaбінетaми 

прoфoрієнтaції. Прoте ця рoбoтa в більшoсті шкіл прoвoдиться фoрмaльнo. Взaгaлі, ціліснoї 

держaвнoї системи прoфoрієнтaції не існує дo сьoгoднішньoгo дня, щo негaтивнo впливaє нa 

сучaсну сoціaльнo-екoнoмічну ситуaцію в Укрaїні.  

Прoблемa прoфoрієнтaції учнів зaгaльнooсвітньoї шкoли зa глибинoю й 

бaгaтoплaнoвістю вихoдять дaлекo зa межі влaсне шкoли. Вoнa тісно переплітaється з 

сoціaльнo-екoнoмічними прoблемaми держaви в цілoму; є склaдoвoю сoціaльнo-oрієнтoвaнoї 

ринкoвoї екoнoміки.  

Прoфoрієнтaція – це склaдне й бaгaтoплaнoве явище, яке пoєднує екoнoмічні прoцеси з 

сoціaльними, oсвітянські – з психoлoгічними, це сукупність вихoвних і нaвчaльних впливів, щo 

зaбезпечують сaмoстійність, свідoмість у вибoрі, oвoлoдінні й реaлізaції кoжним членoм 

суспільствa прoфесійнoї діяльнoсті, якa відпoвідaє зaгaльним пoтребaм крaїни й дoзвoляє 

мaксимaльнo реaлізувaти здібнoсті й нaхили oсoбистoсті. Відoмo, кoжнa епoхa мaє свoї oзнaки: 

зaсіб вирoбництвa, держaвний суспільний лaд, культурні нaдбaння, спoсіб і стиль життя. Учень 

шкoли сьoгoдні неспрoмoжний aктивнo жити, рoзвивaтися без сoціaльнoї підтримки, без 

сoціaльнoї дoпoмoги в зaдoвoленні йoгo пoтреб, без зaхисту йoгo сoціaльних прaв. Для 

шкільнoгo сoціaльнoгo педaгoгa нa першoму місці зaвжди є кoнкретний учень з йoгo 

прoблемaми, пoглядaми, oрієнтaціями, який пoтребує кoнкретнoї дoпoмoги. Зaвдaння 

сoціaльнoгo педaгoгa пoлягaє в дoпoмoзі тa підтримці кoжнoї мoлoдoї людини. Він пoвинен 

нaвчити її oрієнтувaтися в системі нaйрізнoмaнітніших суперечливих і неoднoзнaчних 

ціннoстей, визнaчaти влaсне життєве кредo й стиль пoведінки; вирoбляти спoсіб реaкції нa 

незгoди й успіхи, гідний людині тип трудoвoї діяльнoсті й фoрми викoристaння вільнoгo життя 

– бути кoнкурентoспрoмoжнoю особистістю. 

Признaчення діяльнoсті сoціaльнoгo педaгoгa в тoму, щoб кoжнa дитинa мaлa ситуaцію 

успіху, вихoдячи з влaснoї oсoбистіснoї ситуaції рoзвитку, мoжливoстей і здібнoстей. Взaгaлі, 

гoлoвнa метa діяльнoсті будь-якoгo нaвчaльнo-вихoвнoгo зaклaду – вихoвaння Людини, Людини 

щaсливoї, успішнoї. Пoтрібнo нaзaвжди відмoвитися від aвтoритaрнoї мoделі репрoдуктивнoї 

oсвіти і перейти дo фoрмувaння мoделі сoціoпедaгoгічнoї взaємoдії, яка oрієнтoвaнa на aктивну 

пoзицію зaцікaвленoї співпрaці шкoли, сім‟ї й дитини у вирішенні зaвдaнь її нaвчaння, 

вихoвaння, рoзвитку, прoфесійнoгo сaмoвизнaчення, зaвдaнь нівелювaння й ствoрення ситуaції 

пoзитивнoї взaємoдії з oтoчуючим середoвищем. Сoціaльний педaгoг, нa нaше глибoке 

перекoнaння, у цьoму прoцесі пoвинен викoнувaти рoль oргaнізaтoрa тa кooрдинaтoрa, тoбтo, 

бути тим лaнцюжкoм, який oб‟єднaє зусилля всіх суб‟єктів прoфесійнoї oрієнтaції для 

дoсягнення гoлoвнoї мети – свідoмoгo і впевненого вибoру прoфесії, і як нaслідoк – 

сфoрмoвaнoї сaмoдoстaтньoї oсoбистoсті. 
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Тaким чинoм, урaхoвуючи специфіку діяльнoсті сoціaльнoгo педaгoгa – спеціaлістa, щo 

здійснює сoціaльнo-педaгoгічну діяльність, oб‟єктoм якoї є діти тa мoлoдь, щo пoтребують 

підтримки й дoпoмoги в прoцесі сoціaлізaції як oснoвнoї умoви сaмoреaлізaції, 

сaмoствердження oсoбистoсті, йoгo слід рoзглядaти, як oргaнізaтoрa й кooрдинaтoрa у 

рoзв‟язaнні прoблем вибoру прoфесії. 
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ПРОФІЛАКТИКА АЛКОГОЛІЗМУ СЕРЕД СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Початок XXI століття в Україні характеризується ускладненням і загостренням 

комплексу проблем, пов'язаних із споживанням алкогольних напоїв. Пияцтво в сучасному 

українському суспільстві набуло особливо хворобливого характеру майже за всіма показниками 

– рівнем споживання алкоголю, захворюваності, смертності на ґрунті зловживання спиртними 

напоями, прилученням до споживання алкоголю наймолодшої частини населення та ін. 

Спостерігається все більше прилучення до алкоголю підлітків. 

У всесвітньому масштабі 5% усіх смертей серед молоді у віці від 15 до 29 років 

викликані вживанням алкоголю. В Європі кожна четверта смерть чоловіків у віковій групі від 15 

до 29 років пов'язана з алкоголем. У деяких частинах Східної Європи мова йде вже про кожну 

третю смерть. У цілому в Європі щороку помирає від причин, зумовлених алкоголем, близько 55 

000 молодих людей. 

В цілому у світі від алкогольної залежності страждають 140 мільйонів осіб, в Україні – 

близько 1 млн. осіб. 

Вживання алкоголю у молодіжному середовищі України, за даними соціологічного 

опитування, характеризується такими показниками: не вживають міцних алкогольних напоїв 

менш як 55% молодих людей, вина – менш як 40%, пива та слабоалкогольних напоїв – менш як 

30%. 

Доведено, що на відміну від традиційного поширення вживання міцних напоїв, молоді 

люди обирають переважно пиво та слабоалкогольні напої. Саме пиво, реклама торгових марок 

якого нині є найпоширенішою, найагресивнішою, користується найвищим попитом у молоді. 

Майже кожна четверта молода людина (23%) вживає пиво щотижня. 

Так, за даними ЕЗРАО-2003, 89% опитаних підлітків хоча б раз у житті вживали 

алкогольні напої, а за останні 30 днів це робили 60% опитаних підлітків, причому серед учнів 

10 класів про це повідомили 75%. Щотижневе вживання алкогольних напоїв визнали 20% 13-14-

літніх, 27% серед 15-річних, 31 % 16-річних та 36% 17-річних. Сільські підлітки меншою мірою 

втягнуті у вживання алкоголю. Отже, статистичні дані свідчать про досить високий рівень 

вживання алкоголю молоддю України. 

Таким чином, однією з найактуальніших на сьогодні проблем є профілактика вживання 

алкоголю серед сільської молоді, оскільки її алкоголізація з кожним поколінням і навіть роком 

зростає, діти все раніше і раніше стають алкоголіками, навіть не підозрюючи про це, руйнують 

себе і свій організм зсередини, ламають своє майбутнє, країну, а також здоров'я своїх майбутніх 

дітей. 

Причина алкоголізму в молодому віці зумовлена соціальною незрілістю підлітків. Їх 

організм більш чутливий до алкоголю, а тому і ризик стати алкоголіком набагато вищий. Велика 

частина дорослих людей, страждаючих алкоголізмом, почала свій шлях з підліткового віку. Саме 

тоді зароджуються перші мотивації до алкоголю, найвищі показники впливу на психіку і 
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організм. 

За даними соціологічних досліджень, переважна більшість опитаних представників 

молодого покоління України має досвід знайомства з алкогольними напоями. Встановлено, що 

активне вживання алкоголю збільшується в міру дорослішання підлітків і притаманне як 

хлопцям, так і дівчатам. 

Ось чому на сьогодні найбільш ефективним виступає активне залучення до 

профілактичної роботи педагогів, психологів, соціальний педагогів/працівників, батьків. Так, 

саме батьки відіграють важливу роль в профілактиці підліткового алкоголізму. А починати 

потрібно зі свого способу життя. Якщо дитина регулярно спостерігає побутове пияцтво 

дорослих, то мимоволі починає приймати це як норму життя. Вважаємо негативним спільні 

застілля дорослих і дітей з вживанням спиртного, тому що у підлітків формується не правильне 

ставлення до алкоголю. Вони повинні бачити, що можна жити цікаво без міцних напоїв, що у 

такий спосіб не вирішуються проблеми, а тільки посилюються. 

У школі та інших навчальних закладах пропонуємо проводити інформаційно-

роз'яснювальну роботу, а саме: бесіди, в ході яких діти отримають інформацію про шкоду і 

наслідки вживання алкогольних напоїв. Соціальна реклама, плакати, бігборди, поширення 

брошур – профілактика, яка не є достатньо ефективною. Всі ці заходи мають заборонений 

характер, тому молодь не приймає такі методи. 

Серед підлітків важливо поширювати інформацію про комфортне і щасливе життя без 

додаткових допінгів. Успішною вважаємо профілактику алкоголізму на прикладі оточуючих 

людей. Сусід, який спивається, не може справити потрібного ефекту, а історія публічної людини 

може торкнутися серця і розуму підлітка. Краще дати молодій людині переглянути передачу або 

документальний фільм про долі відомих особистостей, життя яких склалися плачевно через 

пристрасть до спиртного. Як досягалася слава і популярність в період тверезості, і чим це все 

закінчилося через алкоголізм. 

Важливим для підлітків виступає самовираження. Тому необхідна така профілактика, 

щоб він зрозумів, як це здорово доводити свої здібності за допомогою будь-яких досягнень. Це 

може бути спорт, розвиток якихось талантів або знань в певній галузі.  

Великого значення набуває і робота соціальних служб серед неблагополучних сімей. 

Повинні встановлюватися факти хронічного пияцтва батьків і надаватися психологічна та інша 

допомога дітям. Підлітків не можна залишати наодинці з проблемою алкоголізму близьких 

людей. Нестійка психіка і не вміння впоратися з цією ситуацією може привести до трагічних 

наслідків. 

Проте, з метою якісного проведення тренінгових занять з питань профілактики вживання 

алкоголю, необхідно мати інформацію про: 

 ситуацію у світі, країні, місті (дані статистики, актуальність проблеми; 

 що таке алкоголь і алкоголізм; 

 механізм і особливості впливу алкоголю на організм підлітків; 

 шкідливі наслідки вживання алкоголю; 

 мотиви вживання алкоголю; 

 міфи та хибні уявлення про алкоголь в молодіжному середовищі (як вони формуються 

і як їх розвіювати); 

 роль впливу групи на початок вживання алкоголю серед підлітків, стратегії протидії 

тиску однолітків; 

 вплив реклами на формування алкогольної поведінки і ставлення підлітків до 

алкоголю; 

 алкоголь і законодавство (як держава намагається боротися з поширенням 

алкоголізму). 

Таким чином, ставлення підлітків до вживання алкоголю формується в атмосфері 

поблажливості щодо побутового пияцтва. Ось чому важливо говорити як про небажане явище 

не тільки про алкоголізм, а навіть про так зване помірне вживання алкоголю молодими людьми. 
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СУЧАСНІ ФАКТОРИ ТА ПРОБЛЕМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

У суспільствознавчій літературі наводяться такі узагальнені фактори глобалізації: 

1. Технічні, технологічні: 

 науково-технічний прогрес, революція в інформаційних, телекомунікаційних 

технологіях; 

 процес формування загальнопланетарного науково-інформаційного простору, 

світової комунікаційної мережі, глобальних технологічних систем; 

 розвиток міжнародної інфраструктури, нових поколінь транспорту та зв‘язку; 

 технологічний прогрес в обробній промисловості тощо. 

2. Соціально-економічні: 

 геоекономічні трансформації, що пов‘язані з розпадом соціалістичної системи 

господарювання та посиленням ринкової уніфікації сучасного світу; 

 залежність національних економік від зовнішніх чинників, що зростає; 

 розвиток інтернаціоналізації виробництва на основі поглиблення міжнародного 

поділу праці; 

 лібералізація сфери руху товарів і капіталів. 

3. Політичні: 

 зростаюча орієнтація національних держав на зовнішні зв‘язки; 

 взаємопроникнення сучасної макроекономічної політики урядів і центробанків; 

 геополітичні зрушення, пов‘язані з розпадом світової соціалістичної системи. 

4. Морально-етичні: 

 послаблення ролі традицій, соціальних зв‘язків і звичаїв; 

 зростання мобільності духовно-емоційного спілкування; 

 інтернаціоналізація освіти, культурного простору тощо. 

Формами прояву глобалізації є: 

а)  бурхливе розширення світового фінансового ринку, різке збільшення обсягів і 

швидкості потоків капіталів, фінансових операцій, що здійснюються різними суб‘єктами 

світогосподарських зв‘язків; 

б) інтенсифікація міжнародних трансакцій, формування глобальних ринків робочої сили, 

товарів, інформаційних технологій на основі поступового демонтажу торговельних бар‘єрів, 

підписання багатосторонніх торговельних угод тощо; 

в)  зростання відкритості й посилення взаємозалежності економік, господарсько-

технологічне зближення країн, інтенсифікація регіональних інтеграційних процесів, розвиток 

міжконтинентальної інтеграції тощо; 

г) становлення єдиного світового виробництва на основі інтенсифікації планетарної 

діяльності глобальних господарських комплексів (мультинаціональних компаній, 

багатопрофільних транснаціональних корпорацій, транснаціональних банків, їхніх об‘єднань 
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тощо); 

д) міжнародний рух циклічних коливань економіки, біржових, валютних і фінансових 

криз; зближення процентних ставок, внутрішніх і світових цін тощо; 

е)  уніфікація ведення бізнесу, формування нової системи глобального управління; 

зростання кількості наднаціональних структур регулювання світового господарства, 

міжнародних і неурядових міжнародних організацій; 

є)  інформаційно-культурне зближення народів, націй, подальше впровадження єдиних 

стандартів життя, уніфікація уподобань, цінностей, суспільної свідомості тощо; 

ж) порушення рівноваги світової екосистеми, загострення глобальних проблем. 

Глобалізація – це неодномірний, нелінійний процес, що виявляє неоднозначний, 

різноспрямований і суперечливий вплив на сучасний світогосподарський розвиток і економічну 

безпеку держав. 

Глобальні проблеми – це проблеми, пов‘язані з природними, природно-антропогенними, 

суто антропогенними (у тому числі економічними, соціальними) явищами, що виникли в 

процесі розвитку сучасної цивілізації і мають загальнопланетарний характер як за масштабами 

та значенням, так і за способами вирішення, а тому потребують координації зусиль всього 

світового співтовариства. 

Енергетична, сировинна, продовольча та інші проблеми давно стоять перед людством. 

Новими для сучасного етапу розвитку є їхній глобальний характер, оскільки вони зачіпають 

життєво важливі інтереси держав і народів, виступаючи потужними чинниками 

взаємозалежності та цілісності світу, надаючи йому нових інтегративних рис. 
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ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ: 

ІСТОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК 

 

Проблема соціальної адаптації посідає особливе місце у філософській, природничій, 

соціологічній, психолого-педагогічній літературі. І донині відсутнє однозначне її визначення, 

незважаючи на те, що вже два століття вчені намагаються надати формулювання. Історія 

питання бере свій початок від ідеалістичної теології. Сам термін «адаптація» походить від 

латинського adapto – пристосовуюсь. Вважається, що він належить Г. Ауберту (1865 р.), який 

ввів його в обіг для позначення чутливості аналізаторів до дій подразників [5]. Згодом, в 

найзагальнішому вигляді, у фізіології і біології під адаптацією розумілися будь-які 

пристосування живого організму до різноманітних впливів середовища [3]. 

Соціальна адаптація – процес пристосування людини до мінливого соціального 

середовища за допомогою різних соціальних засобів. Ні для кого не є секретом, що деякі люди 

прагнуть втекти від дійсності, замикаються в собі, занурюючись у світ власних переживань. 

Їхню увагу привертає вузьке коло предметів, віддаючи перевагу тим видам діяльності, які не 

вимагають погодженої, спільної праці. Такі «раки-пустельники» – часті персонажі літературних 

творів (наприклад, Захар у романі І. Гончарова «Обломов»; образ Мавки у драмі Л. Українки 

«Лісова пісня»). 

Однак більшість людей прагне органічно вписатися в навколишнє соціальне середовище. 

Зауважимо, що адаптація притаманна всьому живому, але тільки людина здійснює цей процес 

усвідомлено. По-перше, відбувається освоєння найбільш стійких властивостей певного 

середовища, типові способи соціальної поведінки. Доведено, що, дитина тривалий час 
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адаптується до школа, а саме: звикає до шкільного розпорядку, засвоює правила поведінки, 

опановує нормами колективної діяльності, освоює стиль спілкування з вчителем. Це – зовнішні 

форми адаптації. Головне ж проявляється у прийнятті цінностей певного соціального оточення. 

Наведемо такий приклад: людина переїхала жити із села у велике місто. Сільське життя більш 

відкрите: людина знає все про своїх односельчан, ділить з ними радощі і горе, якщо хтось 

виходить за прийняті моральні норми, порушує спокій, тобто традиційні форми співіснування, 

спільнота починає жваво реагувати, щоб привести до «тями» такого бідолаху. Міське життя 

більш закрите (анонімне й автономне). Люди, які довгі роки проживають в одному будинку (на 

одній сходовій площі), часом незнайомі один з одним. І сільському жителю рано чи пізно 

доведеться прийняти такий спосіб життя, тому що його «цікавість» (знати все про кожного, 

цікавитись життям сусідів, намагатись радити) буде приводити до постійних конфліктів. 

Отже, адаптація активно відбувається при зміні соціального оточення, видів діяльності 

тощо. 

Так, Е. Маркарян зазначає, що можливі процеси, згідно з якими поняття, що з'явилися 

вперше в сфері природознавства, розширюють свій зміст і значення за рахунок суспільних наук: 

«... Можна припустити, що саме така доля чекає поняття «адаптація» і цілий ряд пов'язаних з 

ним понять ..., які, зародившись спочатку в біологічній науці, в наші дні переростають ці межі, 

претендуючи на більш широку сферу свого застосування [2, с. 42-43]. 

У біології його використовують при позначенні ступеня виживання особин і популяцій, 

взаємопристосування органів, частин (коадаптація). У Великій медичній енциклопедії 

адаптацію визначають як «пристосування живого організму до постійно мінливих умов 

існування у зовнішньому середовищі, крім того, за допомогою адаптації здійснюється 

перебудова різних функцій організму в зв'язку з патологічними процесами в організмі, у 

філософсько-соціологічних дисциплінах досліджується вплив макро і мікросередовища на 

адаптацію особистості» [1]. 

У працях французьких натуралістів Ж.Б. Ламарка, Ж. Сент-Ілер та ін. адаптація 

розглядалася в якості властивості спочатку властивого всьому живому. 

Вивчаючи рушійні сили еволюції, вченим-біологом Ч. Дарвіним було встановлено 

пристосування організму до навколишнього середовища шляхом вибірки з числа випадкових 

різноспрямованих варіацій реакцій організму (корисні, шкідливі, індиферентні). Якщо в 

штучному відборі адаптація розглядається в плані використання рослин і тварин для потреб 

людини, то в природному відборі – вона є результатом задоволення запитів самих живих 

організмів. Завдяки цьому Ч. Дарвіном було встановлено історичне формування адаптації, яке 

може змінюватися в просторі і часі. Еволюція, на його думку, є процесом, спрямованим на 

вироблення пристосувальних реакцій [4]. 

У післядарвінівській період між напрямами класичного дарвінізму виникла суперечка 

про пряме пристосування організмів, роль природного відбору в адаптаціоґенезі. Однак, як 

вважає більшість вчених (К. Завадський, А. Георгіївський, А. Мамзіна та ін.), жодний з цих 

напрямів не міг претендувати на остаточну наукову розробку проблеми адаптації.  

Отже, поняття адаптації спочатку виникло в біології, але з розвитком суспільства, 

соціальних відносин з'явилася необхідність розширення його сутності. 

Соціальна адаптація в науковій літературі розглядається як в схожості з біологічним, так і 

окремо від біологічного, а також у взаємозв'язку з ним. У ході розвитку природознавства такий 

підхід отримав висвітлення в філософсько-соціологічних працях. Особлива увага приділялася 

механізму з'єднання і розбіжності біологічного і соціального пристосування. Це характерно для 

представників органічної школи Г. Спенсера, О. Конта, А. Шеффле та ін., які ототожнювали 

процеси органічного світу і суспільного життя, механічно переносячи природні закони на 

суспільство. Так, Г. Спенсер, підкреслюючи єдність біологічної та соціальної природи людини, 

надавав величезного значення біологічним основам суспільного життя. Суспільство, на його 

думку, це частина природи, і в цьому сенсі такий же природний суб'єкт, як і будь-який інший, 

воно не створено штучно, в результаті суспільного договору або Божої волі. Людина стала 

соціальною істотою в ході тривалої еволюції первісних співтовариств в надорганічі соціальні 
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системи. Головним фактором соціогенезу стало чисельне зростання популяція, необхідної для 

виживання і пристосування соціальної організація, яка, в свою чергу, сприла виробленню і 

розвиткові соціальних почуттів, інтелекту, трудових навичок. Отже, в основу світорозуміння Г. 

Спенсер поклав принцип еволюції розвитку суспільства і природи [6]. 

Таким чином, соціальна адаптація будується на активному використанні суб'єктивних і 

об'єктивних факторів життєдіяльності людини. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ВАЖКОВИХОВУВАНИМИ ДІТЬМИ В 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Діти не народжуються важковиховуваними. Важковиховуваність потрібно сприймати як 

наслідок впливу на суспільство, соціальні інститути виховання та на самих дітей не 

сприятливих зовнішніх факторів. Причинами такого негативного впливу можуть бути 

різноманітні соціальні, історичні, політичні та економічні причини, такі як: громадянські (і не 

тільки) війни, економічний занепад держави, втрата культурних норм, цінностей та ідеалів, 

негативний вплив ЗМІ тощо.  

У загальноприйнятому розумінні до важковиховуваних відноcяться фізично здорові діти, 

у поведінці яких спостерігаються неорганізованість, недисциплінованість, хуліганство, 

правопорушення, опір виховним впливам. 

Педагогічний словник тлумачить «важковиховуваність» як «свідомий або несвідомий 

супротив дитини цілеспрямованому педагогічному впливу, викликаний найрізноманітнішими 

причинами, включаючи педагогічні прорахунки вихователів, батьків, дефекти психічного та 

соціального розвитку, особливості характеру, інші особистісні характеристики учнів, 

вихованців, що ускладнюють соціальну адаптацію, засвоєння навчальних предметів і 

соціальних ролей». 

Робота школи з «важкими» учнями носить системний характер. Діяльність соціально-

психологічної служби є невід‟ємною частиною здійснення навчально-виховного процесу в 

закладі. Вона сприяє формуванню правового світогляду учнів, який включає систему 

теоретичних поглядів на правила та норми поведінки в суспільстві, навичок правомірної та 

відповідальної поведінки школярів, вихованню непримиренності до протиправної поведінки 

однолітків, розвитку соціальної активності учнів. 

Робота з важковиховуваними дітьми в загальноосвітньому закладі повинна бути 

комплексною і ставить перед її виконавцями ряд завдань: 

http://bigmeden.ru/article/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%20%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://bigmeden.ru/article/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%20%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1. Дирекція школи вивчає особливості контингенту учнів школи, причини виникнення 

важковиховуваності, передовий досвід роботи з цими учнями, визначає шляхи 

вдосконалення роботи з ними та їх сім‘ями. 

2. Заступник директора по виховній роботі планує виховну роботу з 

важковиховуваними, неблагополучними сім‘ями, координує та узгоджує план школи з 

планами роботи класних керівників. 

3. Класні керівники виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили 

важковиховуваних учнів, залучають їх до позакласної, позашкільної діяльності. 

4. Психолог та соціальний педагог здійснюють психологічну профілактику та корекцію 

відхилень у поведінці неповнолітніх. 

5. Вчитель, вихователь ГПД надають індивідуальну допомогу в діяльності ліквідації 

прогалин у знаннях. 

6. Педагог-організатор залучає до роботи в гуртках, секціях, клубах, товариствах за 

інтересами в школі, в позашкільних закладах, за місцем проживання. 

7. Органи учнівського самоврядування залучають до різних видів громадсько-корисної 

діяльності, виконання доручень, надають їм шефську допомогу. 

8. Батьківський комітет співпрацює з педагогічним колективом та соціальним 

педагогом в організації педагогічного всеобучу батьків, заслуховує на своїх засіданнях 

важковиховуваних та їх батьків. 

9. Бібліотекар планує розвиток читацьких інтересів важковиховуваних. 

10. Медичний персонал дає педагогам відомості про стан здоров‘я, попереджає про 

нервово-психічні відхилення у неповнолітніх. 

У системі виховання підростаючого покоління важливе місце мають займати 

попереджувальні (профілактичні) заходи, які запобігали б масовій появі важковиховуваних 

дітей. Варто акцентувати увагу на соціальних передумовах попередження появи «важких» дітей, 

які мають глобальний характер. До них належать: організація здорового суспільства в 

соціальному і психічному плані; забезпечення достатньої психолого-педагогічної культури 

батьків. Ці основи закладаються ще в шкільному віці виходячи з соціальної об‘єктивності, що 

кожна молода людина має бути насамперед відповідальним батьком чи матір‘ю, а потім 

фахівцем певної галузі. Створення соціально-педагогічних умов для реалізації та задоволення 

кожною особистістю своїх інтересів і потреб, подолання в суспільстві рецидивів насильства, 

жорстокості, обмеження поширення масової культури низької якості та забезпечення високого 

соціального статусу вчителя в суспільстві. 

Таким чином, школа, як один із найбільш значущих у житті дітей соціальних інститутів, 

відіграє важливу роль у вихованні майбутнього покоління. Педагогічний колектив 

загальноосвітніх закладів у тісній взаємодії і порозумінні з батьками, у комплексній та 

цілеспрямованій роботі повинні працювати над проблемою важковиховуваних дітей і в них є всі 

шанси на успіх. Батьки мають бути зацікавленими і обізнаними в житті своїх дітей, приділяти їм 

більше уваги. Уникати непорозумінь і коректно здійснювати педагогічний вплив. Соціальний 

педагог і психолог у складі соціально-психологічної служби школи є сполучною ланкою між 

закладом освіти і батьками, порадниками і помічниками батьків і дітей.  
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Попри ряд діючих нормативно-правових документів, які регламентують соціально-

правовий захист і охорону дитинства (Конституція України, Конвенція ООН «Про права 

дитини», Закони України «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім‟ї», 

Сімейний кодекс України,  тощо), на сьогодні в Україні питання дитячої бездоглядності і досі 

залишається невирішеним.  Джерелом цього явища є, як правило, девіантна або конфліктна 

сім‟я. Бездоглядні діти належать до «групи ризику», оскільки через гіпоопіку з боку дорослих 

вимушені більшу частину дня проводити на вулиці, не відвідують школу, часто стають 

жертвами насильницьких дій або ж нерідко і самі вчиняють правопорушення.  

Із метою проведення соціально-педагогічної профілактики, на базі Житомирського 

міського центру соціальних служб для сім‟ї, дітей та молоді нами проведено анонімне 

опитування  серед безпритульних дітей м. Житомира. Анкета складалася із 27 відкритих і 

закритих запитань, що дало можливість респондентам вибирати запропоновані відповіді, а 

також висловлювати свою думку.  

Результати проведеного нами анкетування засвідчили, що провідними чинником виходу 

дітей на вулицю є, переважно, соціально незахищена, девіантна сім‟я. Зокрема, серед 

бездоглядних – члени багатодітних сімей, а саме мають трьох дітей – 16%; мають чотири-п‟ять 

дітей – 19%; мають більше п‟яти дітей – 12,5%. 19% виховуються у неповній материнській сім‟ї, 

ще 12,5% мають лише тата. Не мають батьків узагалі 16% опитаних. Цікаво й те, що 3% 

бездоглядних належать до однодітних сімей. Щодо девіацій, які в цих сім‟ях панують, маємо 

наступну картину: вживають алкоголь (часто або постійно) – 37 % батьків; мають судимості – 

25% батьків; фізично карають дітей – 22% батьків; не створено умов для навчання дітей – у 66% 

випадків. 

Зазначене говорить про те, що батьки не займаються сімейним вихованням і не 

заохочують відвідування дитиною школи. Про це свідчать такі цифри: 31% бездоглядних дітей 

узагалі не відвідують школу, 40,5% робить це нерегулярно 2-3 дні на тиждень. Але навіть ті 

діти, які відвідують школу нерегулярно, мають свій улюблений предмет (75%) і вчителя (66%). 

Визначальним при оцінці вчителя є його душевні, особистісні якості. Так, указуючи на чесноти 

улюбленого вчителя, ця категорія дітей зазначає такі якості: «не кричить» – 31% улюблених 

вчителів, «не б‟є» – 6%, «завжди допомагає» – 22%, «добрий» – 25%. Це свідчить, що в 

дорослих бездоглядні діти цінують саме ті чесноти, яких їм так не вистачає в повсякденному 

житті. Майже у всіх дітей (81%) є шкільні друзі, але діяльність, якою безпритульні та 

бездоглядні діти з ними займаються, не характеризує їх навчальних інтересів і укладається в 

межі «убивання» часу або навіть у девіантні форми поведінки – «палимо» (35%), «гуляємо» 

(19%). Але школа, знову ж таки, не оцінюється адекватно, як установа, яка повинна дати якісну 

освіту для подальшого життя, а як певне місце проведення часу, що свідчить про її негативне 

сприймання дітьми вулиці.  

Ураховуючи, що сім‟я є головним середовищем формування особистості дитини, з метою 

профілактики дитячої бездоглядності слід проводити соціально-педагогічну роботу не тільки із 

самими дітьми, а й, передусім, із батьками та членами усієї родини.  

У роботі з неповною сім‟єю необхідною є реабілітація матерів і дітей після розлучення, 

допомога розв‟язувати життєві та виховні проблеми, урегульовувати питання, що стосуються 

інтересів дитини. У роботі із сім‟ями, у яких мають місце стійкі конфлікти між батьками, слід 

більше уваги звертати не на сімейні конфлікти, а на необхідність створення сприятливого 

сімейного мікроклімату, щоб захистити дитину від негативного впливу сім‟ї і надати їй 

емоційну підтримку.  Якщо життя дитини у такій сім‟ї стає неможливим, слід поставити 

питання про позбавлення батьків чи одного з них батьківських прав, ізоляцію дитини від сім‟ї, 

де вона не має найнеобхіднішого. Батьків, які мають низький морально-культурний рівень, слід 

намагатися активно залучати до організації та проведення екскурсій, походів, участі у різних 

шкільних святах, спортивних змаганнях. Соціальний педагог може провести з батьками 

дисфункційних сімей ряд занять, де вони могли б практично оволодіти певними знаннями і 

вміннями щодо запобігання конфліктних ситуацій у спілкуванні з дітьми. Звичайно, в роботі з 

неблагополучною сім‟єю загально-шкільні, на рівні класу, індивідуально-групові напрями 
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роботи соціального педагога повинні тісно переплітатися і сполучатися [1, c. 227-228]. 
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СИСТЕМА РОБОТИ ШКОЛИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ  

 

Сьогодні проблема обдарованості стає все більш актуальною. Це насамперед пов'язано з 

потребою суспільства в неординарних творчих особистостях. Раннє виявлення, навчання і 

виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи 

освіти. Обдарованість – поняття загальної психології, високий рівень задатків і схильностей. 

Обдарованість є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку індивіда.  

Дослідженням проблеми дитячої обдарованості та формування особистості В.Ананьєв, 

А.Боровський,  П.Гальперін, Г.Гарднер, Ю.Гільбух, О.Ковальов, Г.Костюк, В.Красноголов, 

Н.Лейтес, А.Лєонтьєв, О.Музика, Б.Теплов, С.Рубінштейн, Л.Холлінгуорт та ін. [1; 2; 3]. 

Обдаровані діти найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення, 

вони більш сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки. 

Обдарована дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе, але і до оточуючих. 

Тому педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути досить терплячі до критики 

взагалі і себе, зокрема.  

Хочеться, щоб кожна дитина розвивалася всебічно, і якщо в ній «дрімає» якийсь талант, 

то треба, щоб він розвивався на користь їй та суспільству. Для того, щоб побачити справжні 

творчі здібності цих учнів, їм потрібно пропонувати особливу діяльність, яка припускає й 

активно передбачає вияв справжньої самобутності, незвичайне бачення світу, нестандартні теми 

творів, особливі творчі завдання чи дослідницькі проекти. 

Щоправда, і вчитель, щоб оцінити оригінальність, нешаблонність цих дітей, повинен 

мати і сам якщо вже не креативність, то хоча б достатню широту поглядів, відсутність 

жорстоких стереотипів у мисленні та роботі. 

Саме тому для докладного вивчення обдарованих дітей необхідна розробка нових 

методик або специфічна модифікація попередніх. 

Найчастіше використовують такі методи: 

1. Стандартизовані методи вимірювання інтелекту. Тести спрямовуються на визначення 

вербальних і невербальних здібностей дитини.  

2. Стандартизовані тести досягнень для школярів використовують для виявлення 

виняткових здібностей з навчальних дисциплін. Тести призначені для вимірювання слухової 

пам'яті, копіювання, впізнавання букв. 

3. Стандартизовані тести на перцептивно-руховий розвиток. Спрямований на виявлення 

у дітей рухових здібностей, вимірюється здатність контролювати і регулювати рухи різної 

амплітуди, координувати роботу рук, очей. 
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4. Стандартизовані тести оцінки соціального розвитку. Оцінка соціальної компетенції і 

зрілості обдарованих дітей передбачає визначення навичок спілкування, уміння налагоджувати 

контакти та ін. 

Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, 

зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової аполітичної, 

розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого 

предмета вчителям. 

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття на уроках і в позаурочний 

час, факультативи. Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, які 

можуть одержати у процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й інші учні, але за 

рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації. 

Серед методів навчання обдарованих учнів мають превалювати самостійна робота, 

пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь і навичок. Контроль за їх 

навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію 

навчального матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів у їх 

навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диференційований характер.  

Педагог у роботі з обдарованими дітьми має бути: талановитим, здатним до 

експериментальної й творчої діяльності, професійно грамотним, інтелігентним, моральним і 

ерудованим; володіти сучасними педагогічними технологіями; бути цілеспрямованим, 

наполегливим, емоційно стабільним; умілим організатором навчально-виховного процесу, 

психологом. 

Також він повинен вміти  удосконалювати навчальні програми, тобто оновлювати й 

розширювати зміст навчання, працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і 

консультувати учнів, стимулювати пізнавальні здібності учнів, приймати зважені психолого-

педагогічні рішення, аналізувати навчально-виховну діяльність – свою та класу, добирати й 

готувати матеріал для колективних творчих справ. 

Якщо дитина ставить багато запитань – це правильно, адже для неї це стимул для 

розвитку. У всьому світі для обдарованих дітей є спеціально підготовлені педагоги. Такий 

педагог не має комплексу меншовартості, він не тисне на дитину. Він є тим стимулом, який 

підставляє лікоть, щоб дитина не загубилася. Також у розвитку і підтримці обдарованості 

дитини вагому роль грають батьки. Саме вони мають помітити хист свого чада до певного роду 

заняття і у співпраці з вчителями розвивати цю обдарованість.  
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Здоров‟я є інтегральною характеристикою особистості і визначає якість життя. Сьогодні 

в Україні фіксують високий рівень захворюваності населення, особливо серед дітей і підлітків. 

Зокрема, за період навчання у школі кількість здорових дітей з першого до одинадцятого класу 

зменшується у 3-4 рази. Тому збереження і зміцнення здоров‟я дітей, формування духовних 
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потреб і навичок здорового способу життя (ЗСЖ) є пріоритетними напрямами розвитку 

суспільства. 

Аналіз проблеми формування здорового способу життя молодших школярів Бородянської 

загальноосвітньої школи 1-2 ступенів дозволив виокремити шляхи для її вирішення. З цією 

метою було розроблено програму формування здорового способу життя, метою якої стала: 

 допомога молодшим школярам в адаптації до школи; 

 створення позитивного психологічного мікроклімату в учнівському колективі, сім‘ї, 

мікрорайоні; 

 набуття дитиною навичок здорового способу життя; 

 забезпечення здійснення кожною дитиною свідомого контролю за власним здоров‘ям. 

Успішне досягнення зазначеної мети можливе при комплексній узгодженій роботі 

батьків, педагогів, лікарів. 

Виявлено, що висока фізіологічна вартість адаптації дітей до школи позначається на 

їхньому стані здоров‟я. Тому необхідно запровадити такі заходи: 

 проведення тестувань функціональної зрілості всіх дітей, що вступають у перший 

клас; 

 проведення бесід з батьками «незрілих» дітей, пояснення причин, чому краще 

відкласти на рік навчання в школі; 

 проведення корекції шкільної незрілості дітей у процесі їхнього початкового 

навчання; 

 при формуванні перших класів долучати до кожного класного колективу поєднання 

дітей з відставанням якоїсь однієї функції, для того, щоб для учнів кожного класу шкільний 

психолог склав програми цілеспрямованої корекції відстаючих у розвитку функцій і працював 

за цими програмами з дітьми протягом навчального року; 

 завчасна підготовка дошкільників до шкільного навчання, про яку вчасно необхідно 

повідомляти батькам дітей, що вступають до першого класу; необхідно порадити батькам 

використовувати літній період для підготовки майбутнього школяра до режиму шкільних 

занять (привчати дитину рано вставати, раніш лягати, з розрахунком, щоб тривалість нічного 

сну складала не менше 11 годин; щоб дитина звикла до тривалого сидіння за партою необхідно 

виділити в режимі дня (у першій його половині) час на «сидячі» види діяльності: настільні ігри, 

виготовлення виробів, малювання, читання та ін., тривалістю, наближеної до тривалості 

шкільного уроку). 

Пропонуємо виховувати у школярів свідоме відношення до охорони свого здоров‟я. З 

цією метю необхідно: 

 пропагандувати здоровий спосіб життя (залучення батьківської громадськості, всіх 

учасників навчально-виховного процесу); 

 проводити лекції, семінарські заняття, що сприяють формуванню понять про 

здоровий спосіб життя, придбанню навичок, за участю представників різних організацій; 

 проводити конкурси, олімпіади на тему про здоровий спосіб життя; 

 проводити учнівські акції, спрямовані на пропаганду здорового способу життя молоді, 

профілактику куріння, алкоголізму, наркоманії, СНІДу тощо. 

Збереження морального, фізичного та психічного здоров‟я учнів можливо за умови: 

а) впровадження у виховний процес: превентивного, екологічного, естетичного напрямів;  

б) психологічної підтримки, а саме: організації та проведення моніторингу соціальних 

проблем школярів; досліджування наявності позитивного соціально-психологічного 

мікроклімату в школі та класах; виявлення дітей «групи ризику» щодо проявів негативних 

тенденцій у їх розвитку; проведення просвітницької роботи щодо здорового способу життя та 

його пропаганда; 

в) роботи медичних працівників: проведення поглибленого аналізу захворюваності учнів 

в  закладі, медичних оглядів дітей і підлітків усіма фахівцями у повному обсязі; забезпечення 

паспортизації стану здоров‟я кожного учня та його індивідуального щоденнику здоров‟я; 



203 

 

взаємодії медичних працівників навчально-виховних закладів і лікарів поліклінічних відділень 

щодо оздоровлення диспансерних дітей; посилення контролю за санітарно-гігієнічними 

умовами виховання та навчання дітей. 

Важливого значення для вирішення означеної проблеми набуває навчання молодших 

школярів відповідального ставлення до свого здоров‟я та здоров‟я людей, що їх оточують як до 

найвищих індивідуальних і суспільних цінностей, формування через освіту здорового способу 

життя.  

Одним із шляхів досягнення цієї мети є проведення Першого уроку у 2016/2017 н.р. з 

проблеми формування навичок здорового способу життя. Здоров‟я дітей – головна мета 

суспільства, бо саме вони визначають майбутнє благополуччя країни, подальший економічний і 

духовний розвиток, рівень життя, культури, науки. 

У процесі підготовки до першого уроку та подальшій роботі з утвердження здорового 

способу життя вчитель повинен дотримуватися таких принципів: 

 відповідність змісту роботи потребам особистості; 

 активізація зворотного зв‘язку – надання можливості учням висловлювати свої думки 

та почуття; 

 добровільність – мотивувати та пропонувати, а не примушувати та диктувати; 

 позитивна спрямованість – зміцнення позитивної позиції особистості щодо власної 

спроможності підтримання оптимального стану здоров‘я; опора на позитивні моменти – не 

стільки залякувати наслідками шкідливих звичок, скільки привертати увагу й посилювати 

симпатію до людей, які дотримуються здорового способу життя; 

 об‘єктивність – інформація не повинна зводитися до формальних гасел; слід 

пам‘ятати, що некваліфікована, необережна інформація може створити атмосферу таємничості 

та загадковості, спровокувати реакцію на «заборонений плід»; 

 врахування вікових та індивідуальних особливостей; 

 залучення батьків, медичних працівників, психологів, соціологів, юристів до 

пропаганди та сприяння утвердженню у свідомості учнів принципів здорового способу життя. 

З урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня їх розвитку, 

зацікавленості, а також можливостей школи, позашкільного навчального закладу форми роботи, 

методи та методичні прийоми проведення Першого уроку можуть бути різноманітними. 

Рекомендуємо застосувати активні методи навчання, які залучатимуть переважну більшість 

учнів до широкого обговорення проблем здоров‟я, спонукаючи їх до діалогу, дискусії.  

У початковій школі урок доцільно провести у формі гри, подорожі за здоров‟ям до лісу, 

парку, саду, річки, в поле. Для формування у школярів навичок здорового способу життя варто 

використовувати традиції українського народу. Здоров‟я в нашій країні цінували здавна. Народ 

склав багато приказок, прислів‟їв, казок, віршів, пісень, в яких вшановується та оспівується 

здоров‟я. Варто використовувати народні ігри, руханки, спортивні естафети, змагання. 

Суттєво допомагає закріпити і поглибити знання учнів з основ здорового способу життя 

метод інсценування, що має багато спільного з театром та викликає сильні почуття і, відповідно 

впливає на емоційно-вольову сферу особистості. Як один із найдавніших методів навчання, він 

є найбільш ефективним і сьогодні, бо забезпечує умови максимального наближення 

дидактичного процесу до дійсності. У ході підготовки й проведення уроку-інсценізації радимо 

залучати учнів-старшокласників, батьків, волонтерів. Наочність на уроці в початкових класах є 

обов‟язковою. Це можуть бути малюнки («Здоров‟я очима дитини», «За здоров‟ям на природу», 

«Діти, рух, здоров‟я», «Більше рухайтесь», «Радій життю», «Твої рідні»), українські загадки, 

прислів‟я і приказки про здоров‟я («Найбільше багатство – здоров‟я», «Нема щастя без 

здоров‟я», «Веселий сміх – здоров‟я», «Здоров‟я маємо – не дбаємо, а втративши – плачемо») . 

З метою утвердження здорового способу життя рекомендуємо провести День знань і 

Перший урок для молодших школярів, звернувшись до таких тем: «Здоров‟я – найцінніший 

скарб», «Цікавими стежинами країною міцного здоров‟я», «Абетка здорового харчування», 

«Хочеш бути здоровим – рухайся!», «Таємниці лікарських рослин», «Рослинки-здоровинки»; 
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«Ми – за чисту планету», «Вчимося толерантності», «Цінність і неповторність людського 

життя», «Обираємо здоровий спосіб життя», «Вчись із насолодою», «Подорож країною 

ЗДОРОВ‟ЯТКО», «Здорова родина – успішна країна». 
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ВИДИ ТА ПРОЯВИ ОБДАРОВАНОСТІ У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

 

Вивчення підліткової обдарованості рік від року приваблює все більше науковців. Деякі 

сучасні дослідники, американці Ненсі Енн Тепп, Лі Керролл і Джен Тоубер, стверджують, що 

особливо обдаровані підлітки володіють незвичайними психологічними характеристиками і 

поведінкою. Феномен надзвичайної обдарованості сучасних підлітків залишається однією з 

найбільш активно обговорюваних тем вченими останніх десятиліть. Проблема виділення видів 

обдарованості вивчалася в роботах Н.С. Лейтеса, Е. Меймана, В. Штерна, П. Торренса, І. 

Торндайка та інших вчених.  

За Лейтесом, загальна обдарованість в залежності від типу завдань була умовно 

розділена на два види – пізнавальна (інтелектуальна), демонстрована при вирішенні розумових 

завдань, і творча – при вирішенні завдань на уяву. Дослідження показали, що високий рівень 

загальної розумової обдарованості характеризується наявністю й інтелектуальної, і творчої 

обдарованості, кожна з яких може виражатися в різних формах. 

Автори «Робочої концепції обдарованості» пропонують розглядати підліткову 

обдарованість ще в одному аспекті – наскільки вона в даний час проявляється. Обдарованість, 

що виявляється в діяльності піділтка явно і чітко, називають явною, і, навпаки – в замаскованій 

формі – прихованою обдарованістю. Інша градація – актуальна та потенційна обдарованість. 

Виявлену, очевидну обдарованість, тобто помічену психологами, педагогами, батьками, 

називають актуальною, а підлітків з даним видом – талановитими. Обдарованість, що 

представляє собою лише певні психічні можливості (потенціал) для високих досягнень, але не 

може бути реалізована в даний момент в силу своєї функціональної недостатності, називають 

потенційною.  

За часом свого прояву розрізняють ранню та пізню обдарованість. Численні приклади 

відомих особистостей, які проявили свої видатні здібності в ранньому віці: А.Моцарт, 

Г.В.Лейбніц, В.Гюго, І.І.Мечников та інші. Не менш часто люди, що не проявили себе в ранні 

роки, досягали успіхів у зрілому віці. Це Н.Коперник, І.А.Крилов, Аксаков і т.д.  

Отже, факти існування актуальної і потенційної, явної та прихованої, ранньої та пізньої 

обдарованості показують складність і важливість проблеми прогнозування розвитку.  Відомий 

фахівець у галузі обдарованості Н.С. Лейтес виділив 3 категорії, які в педагогічній практиці 

прийнято іменувати обдарованими: підлітки з високим рівнем інтелекту (IQ), що досягли 

видатних успіхів у будь-якому виді діяльності (з ранньої розумової спеціалізацією) і з високою 

креативністю. Всі ці категорії об‟єднуються у собі ряд особливостей, які наведені нижче. 

Надчутливість до проблем – здатність бачити проблему там, де інші не бачать ніяких 

складнощів. Ще Платон зазначав, що пізнання починається з подиву повсякденних речей.  

Схильність до завдань дивергентного типу, тобто здатність розуміти найрізноманітніші за 

предметної спрямованості проблемні, творчі завдання, головна особливість яких в наявності 

безлічі правильних відповідей.  

Оригінальність мислення – здатність висувати нові, несподівані ідеї, що відрізняються 

від загальноприйнятих, а також творчо розробляти існуючі. Оригінальність проявляється не 
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тільки в мисленні, а й спілкуванні, поведінці, а також у всіх видах його діяльності.  

Гнучкість мислення – здатність швидко і легко знаходити нові стратегії вирішення, 

встановлювати асоціативні зв'язки і переходити від явищ одного класу до інших, часто далеких 

за змістом.  

Легкість генерування ідей («продуктивність мислення») дуже близько до гнучкості 

мислення, але характеризує дещо іншу грань обдарованості.  

Легкість асоціювання – здатність вироблення узагальнених стратегій на основі виявлення 

прихованих зв'язків і відносин.  

Крім того, вченими відзначені такі характеристики пізнавальної сфери, як здатність до 

прогнозування, оцінки, висока концентрація уваги, відмінна пам'ять, стійкість, широта інтересів 

і схильностей.  

До особливостей психосоціального розвитку відносяться: егоцентризм, підвищена 

вразливість емоційної системи, схильність до лідерства, змагальності, прагнення до 

самоактуалізації, перфекціонізму, соціальна автономність, яскраво виражене почуття гумору.  

Самоактуалізація – прагнення розкрити свій внутрішній потенціал, на думку 

К.Гольстейна і К.Роджерса, є головним спонукальним мотивом творчості. Паростки даного 

прагнення виявляються вже в дитинстві і повинні підтримуватися і формуватися.  

Відомий дослідник проявів підліткової обдарованості Н.С.Лейтес визначає ознаки 

обдарованості – особливості, які виділяють підлітка, в чомусь піднімають над загальним рівнем. 

Це, перш за все, підвищена схильність до засвоєння, творчі прояви, незвичайні досягнення в 

яких-небудь видах діяльності,.  

Отже, ми розглянули основні види та прояви обдарованості у підлітків, які на даний 

момент розкриті у наукові літературі. Багато сучасних психологів та педагогів працюють над 

удосконаленням та вивченням нової інформації про підліткову обдарованість, систематизуючи 

багатогранну інформацію, якою насичена сучасна педагогічна та психологічна література. 
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Відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», соціальна 

реабілітація – система заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення 

особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної 

суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та 

соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування задоволення потреби у забезпеченні 

технічними та іншими засобами реабілітації [1].  

Зміст соціальної реабілітації полягає в соціалізації людини, відновленні втрачених 

соціальних зв‟язків, формуванні адекватної самооцінки, виявлення і розвитку її здібностей, 

налагодженні комунікації з найближчим оточенням, у професійному самовизначенні тощо.  

Соціальна реабілітація тісно взаємопов‟язана з фізкультурно-оздоровчою, яка 

здійснюється в тому числі в закладах фізкультурно-спортивної реабілітації.  

Фізкультурно-спортивна реабілітація (ст. 40 ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні») 

спрямовується на підвищення рухової активності, оздоровлення, формування компенсаторних 

функцій організму і позитивної мотивації в інвалідів, дітей-інвалідів до суспільної адаптації [1].  

Доведено, що заняття спортом для людей з інвалідністю не тільки мають оздоровчий і 
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лікувальний характер, а й допомагають відчувати свою значущість, формувати вольові риси 

характеру, розширювати коло спілкування. 

Із метою з‟ясування, як впливають заняття фізкультурою і спортом на процес соціальної 

реабілітації, нами проведено анонімне анкетування 24 спортсменів з інвалідністю (20 чоловіків 

та 4 жінки) віком від 20 до 24 років. Опитування здійснювалося за трьома методиками: 

«Діагностика особистості на мотивацію до успіху» (Т.Елерса); «Діагностика особистості на 

мотивацію до уникнення невдач» (Т.Елерса); «Визначення рівня своєї самооцінки» 

(Г.М.Казанцева). 

За результатами дослідження отримано такі результати. По 8% респондентів мають 

низьку мотивацію до успіху і навпаки занадто високу. Чверть опитаних достатньо вмотивовані 

досягати успіху. 59% опитаних мають помірковано високий рівень зазначеної мотивації. Щодо 

уникнення невдач, то 8% респондентів мають низький рівень мотивації до захисту, 33% 

середній рівень, 41% високий рівень і 18% занадто високий рівень мотивації до уникнення 

невдач. Окрім того, 9% респондентів мають низьку самооцінку, а 17% навпаки – завищену. У 

74% опитаних самооцінка визначена як адекватна.  

Отримані результати показали, що лише незначна частина респондентів мають низьку 

мотивацію до успіху. Це вказує на те, що вони могли раніше зазнати невдач і перестали вірити в 

себе та у свої сили. Натомість більшість мають помірковано високий рівень мотивації. Ці люди, 

незважаючи на свої проблеми, всеодно прагуть до кращого та йдуть до поставлених цілей. 

Діагностика отриманих результатів показала й те, що респонденти з низькою самооцінкою 

мають проблеми в сім‟ї, а також їх дуже хвилює думка інших про них. А люди із завищеною 

самооцінкою не сприймають ніякої критики та мають часті дипресії.  
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Україна сьогодні – унікальна держава, що на цьому етапі свого розвитку переживає пік 

громадської активності. Багато людей абсолютно безкорисно і щиро бажають допомогти 

ближньому, особливо за останні три роки ведення війни за своє визволення від російського 

агресора. Саме тому в повсякденному житті ми все частіше чуємо слова «волонтер», 

«волонтерство». Закон України «Про волонтерську діяльність» визначає її як добровільну 

неприбуткову соціально спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання 

волонтерської допомоги (безоплатних робіт та послуг). Згідно з цим законом волонтерська 

діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах законності, гуманності, 

рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Вона не містить діяльність, що її 

провадять на основі сімейних, дружніх чи сусідських відносин [5]. 

Окремі аспекти діяльності волонтерів розкрито у працях низки науковців. Так, у роботах 

І.Звєрєвої, Г.Лактіонової, Ю.Поліщука, С.Савченка, С.Харченко обґрунтовано роль волонтерства 

як складової соціально-педагогічної роботи з молоддю [2]. А питання доброчинності, 

молодіжного лідерства і волонтерства у вітчизняній науці та практиці досліджували 
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О.Безпалько, О.Брижовата, Р.Вайнола, І.Грига, М.Дейчаківський, Л.Дума, З.Зайцева, А.Зінченко, 

О.Яременко та ін. [3]. 

Вважаємо, що сьогодні волонтерський рух як фундамент громадянського суспільства є 

важливим з низки причин. По-перше, це ефективний спосіб вирішувати складні проблеми як 

окремої людини, так і цілого суспільства. По-друге, волонтерство приносить у соціальну сферу 

нові переважно творчі та сміливі ідеї з вирішення найгостріших і найскладніших проблем – 

саме завдяки цьому безвихідні, на перший погляд, ситуації знаходять своє розв‟язання. По-

третє, волонтерська робота допомагає людям досягти впливу на власне життя та покращити 

його якість. Адже саме участь у волонтерському русі дає можливість самореалізуватися, з 

одного боку, відчути себе причетними до участі в державних справах, з іншого. Тим більше, 

волонтерство дає змогу людині знайти себе і  закласти у своє життя ті цінності та звички, які 

дозволять їй мати здорове, продуктивне і насичене життя [1]. 

В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про 

ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, 

доброчинцями, добровольцями. Настали нові часи, і по-іншому стали називати таких людей – 

волонтерами. Волонтери – це люди, які без будь-якого примусу діють на благо суспільства, 

керуючись у своїх вчинках власним бажанням і намагаються бути максимально корисними для 

суспільства. Весь свій вільний час вони присвячують соціально корисним справам [4]. 

Надання соціальної допомоги волонтером – процес багатогранний. І така діяльність 

потребує від добровольців не лише бажання та наявності вільного часу, а й певних знань із 

психології, соціальної педагогіки, соціології, медицини, юриспруденції. Волонтери повинні 

володіти навичками спілкування з різними прошарками населення. 

Завдяки щоденній роботі волонтерських груп та організацій можна вирішити багато 

проблем суспільного, економічного, політичного та гуманітарного характеру. Адже їхня 

діяльність спрямована на соціально-реабілітаційну роботу, соціальну опіку і соціальний захист 

соціально незахищених груп в суспільстві, соціальний розвиток молоді та її інтеграцію у 

суспільство [1]. 

Волонтерство – один із видів залучення молоді до відстоювання активної громадської 

позиції, що дозволяє проявити максимально свої здібності та вміння, завдяки яким можна 

допомогти іншим людям у вирішенні їх проблем. Волонтерство вважається альтруїстичним 

видом діяльності, а одним з основних його завдань, окрім надання допомоги, – повести за 

собою, переконати в можливості змін і показати своїм прикладом, що зміни на краще можливі.  

Сьогодні волонтером може бути кожна людина незалежно від статі, віку, расової 

приналежності, віросповідання, фізичних особливостей, соціального та матеріального стану. 

Адже «Волонтер – це стан душі» – так вважає Світлана Валентинівна Толстоухова, директор 

Українського державного центру соціальних служб для молоді. На нашу думку, це твердження 

цілком відповідає дійсності, оскільки найважливіше у роботі волонтера – усвідомлення 

необхідності власної діяльності та наявність бажання працювати. До того ж головна перевага 

волонтерів полягає в тому, що вони виконують роботу, яка їм подобається й отримують 

задоволення, коли бачать результати. 

Волонтерський рух існує вже багато сторіч. І хоча в різних країнах це явище має різні 

назви, воно є універсальним людським феноменом, однією з найефективних форм роботи з 

громадськістю, невичерпним джерелом набуття освіти та могутнім багатовіковим механізмом, 

що скріплює суспільство та вирішує його проблеми [3]. 
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Ідея обґрунтованості суспільного прогресу потребує серйозного переосмислення, 

оскільки в деяких сферах він дійсно спостерігається, а в інших здійснюється регрес і навіть 

архаїзація. Світ нині насичений протиріччями і конфліктами, розуміння шляхів вирішення яких 

відсутнє. Водночас виникає нова антропологічна дійсність, котра засвідчує значні 

трансформації самої природи людини.  

Ідея про неухильний суспільний прогрес сягає Нового часу, коли людство стало вважати 

свій розум всемогутнім. Було сформоване переконання в тому, що людство розвивається 

стадіально, проходячи послідовно епохи «дикунства», «варварства», «цивілізації» як своєї 

вершини.  

Проте нині виникає низка обставин, котрі змушують поставитись до ідеї прогресу з 

певним сумнівом. Сучасний світ змінюється в контексті формування нового світоустрою, 

контури якого ще не з‟ясовані. Процес модернізації у фундаментальному сенсі зайшов в тупик. 

Набуває сили інший процес, який визначається як соціальний постмодерн, як завуальована 

демодернізація, а в екстремальному аспекті – як процес неоархаїзації світу. 

На фоні послаблення ролі національних держав все більшого впливу нині набувають  

національні центри влади, а також нові транснаціональні соціально-політичні сили – 

різноманітні неформальні спільноти, що заперечують існуючий світопорядок (терористичні, 

кримінальні, а також групи управлінців, які зрослись з фінансовою олігархією).  

Світ, що глобалізується, відрізняється знецінюванням гуманізації. Спостерігається 

зростання соціально-економічного розриву між розвиненими та більшістю незахідних країн. 

Відсталість, пригніченість та інфантильно-споживацькі настрої бідних і невдах, егоїзм і сила 

транснаціональних корпорацій і глобальної олігархії спричиняють те, що нині значна частина 

населення планети проживає в бідності та злиднях, страждає й вмирає від хвороб і насильства. 

За умов панування неолібералізму висвітлились такі феномени: глобальний борг, процентні 

виплати по якому слугують затим джерелом нових позик; суцільна приватизація прибутків і 

водночас – цілеспрямована соціалізація витрат; свобода руху капіталів і перепони, що 

зростають на шляхах переміщення трудових ресурсів; універсальна комерціоналізація та 

механічна максимізація прибутку без урахування стану соціального середовища й господарської 

ємності біосфери Землі. Тут відбувається більшість військових конфліктів, терор проти власного 

народу, тут знаходяться країни, які називають такими, що не відбулися. 

Важливо й враховувати той факт, що після закінчення «холодної» війни порушилась 

сталість міжнародних відносин, розв‟язуються військові конфлікти.  

У зв'язку з тим, що глобалізація виглядає як вестернізація, це багато в чому спричиняє 

зіткнення різних ціннісних систем, цивілізацій. Розвинені країни не враховують те, що являють 

собою традиціоналістські релігійні системи цінностей і «общинна людина», котрі не визнають 

західний спосіб життя і безрелігійність. Тому в постколоніальному часі зазнали краху 

експерименти з прямим експортом західних моделей суспільства, зокрема спроби «експортувати 
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демократію». 

Посилення ісламського фундаменталізму ґрунтується на запереченні основних західних 

цінностей (свобода думки, відокремлення релігії від держави, розподіл влад, незалежний суд, 

емансипація жінок та ін.). В намаганні створити халіфат організації ісламських терористів 

закликають до загибелі «сатанинської» цивілізації. Тим самим кидається цивілізаційний виклик, 

котрий ґрунтується на принципово іншому розумінні цінності кожного життя. 

За таких умов сприяти зближенню цивілізацій, здавалось би, повинні релігії як 

виразники духовного тла людини. Насправді ж релігії не зближають, а відштовхують. Це стає 

можливим тому, що історичні релігії здебільшого спрощуються, їх духовна сутність 

затемнюється їх же застиглими зовнішніми формами, обрядовістю. Ось чому релігійне 

походження можуть мати й хибні цінності, оскільки вони є породженням саме релігійної 

поверховості. 

Отож, очевидним фактом є те, що замість діалога цивілізацій можна спостерігати скоріш 

монологічні маніфестації свого розуміння істини. За цих обставин важливо розуміти, що 

перевага сил, що заперечують цінності гуманістичної культури, в цивілізаційних конфліктах 

здатна викликати сильні потрясіння, які містять в собі небезпеку втрати людством своїх 

найвищих досягнень, антропологічну катастрофу. 

Слід зазначити, що в новому світі, який формується, істотно видозмінюються основи 

самих розвинених суспільств. 

На фундаменті християнської культури й виникла у підсумку правова держава, яка була 

нерозривно пов'язана з формуванням громадянського суспільства. Виявом цієї єдності є 

демократія (головна ознака Західної цивілізації). Основу її ціннісної системи складає свобода. 

Вже в Новий час людина тут є вільною передусім індивідуально (природно-соціальні спільноти 

розпались), а також релігійно і політично, що забезпечує свободу совісті та інтелектуальну 

свободу. 

Проте ці передумови багато в чому не змогли реалізуватись. Нині сутнісна природа й 

принципи громадянського й масового суспільства вступають у протиріччя, бо вони 

орієнтуються на різні цінності. Статусу людини, що має антично-християнське походження, 

протистоїть тиск цінностей суспільства масового споживання. Нині «втеча від свободи» (Е. 

Фромм) супроводжується зловживанням свободою: безрелігійне в цілому суспільство пригнічує 

культуру і спотворює олюднені сфери життя, що вже склались 
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РОЗШИРЕННЯ МЕРЕЖІ СОЦІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ЯК РОЗВИТОК СПІВПРАЦІ ВСІХ 

ГІЛОК СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА 
Розширення мережі соціальних центрів (ЦСССДМ) має забезпечити розвиток співпраці 

всіх гілок соціальної інфраструктури селища (села): соціального працівника з соціальним 

педагогом, психологом загальноосвітнього закладу, персоналом медичних закладів, закладів 

культури та спорту, а також представниками релігійних громад і громадських організацій. 

Базуючись на основних положеннях Закону України «Про місцеве самоврядування» від 

21.05.1997 ғ 280/97–ВР та практичному досвіді запровадження в Україні інтегрованої моделі 

соціальних послуг у сільській місцевості, введення посади соціального працівника при 

сільській (селищній) раді відбувається за рішенням виконкому сільської (селищної) ради.  

З наших досліджень випливає, що на сьогодні у тих районах, де створені сільські 

(селищні) центри ЦСССДМ, налагоджена взаємодія між представниками школи, культурно - 

дозвіллєвих комплексів (сільських клубів) та інших державних структур, які працюють з 

молоддю та сім‘ями. Одним із механізмів взаємодії є створення при сільській (селищній) раді 
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Координаційної ради, яку очолює головам сільської (селищної) ради. Головна її функція – 

координація дій різних структур та організацій щодо проведення соціальної роботи у громаді 

села (селища) [1, с. 546 - 552].  

Підкреслимо, що соціальний працівник несе відповідальність за діагностування сім‘ї 

(оцінку потреб) та підготовку необхідних матеріалів для засідання Координаційної ради. 

Формування здорового способу життя, профілактика правопорушень, допомога сім‘ям із дітьми 

– пріоритетні напрями роботи інституцій села (селища). Через сільські (селищні) центри 

соціальних служб до проведення роботи із сім‘ями, які опинилися в складних життєвих 

обставинах залучаються: районні служби у справах дітей, відділ у справах сім‘ї та молоді, 

відділ освіти та інші державні структури, мета функціонування яких – здійснювати соціальний 

захист сімей, дітей та молоді. Така взаємодія допомагає оперативно виконувати термінові 

завдання стосовно захисту прав сімей та дітей. Практичний досвід роботи районних центрів 

соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді у співпраці з сільськими центрами СССДМ 

демонструє механізм взаємодії, який визначає не тільки координацію між структурами, але й 

необхідний рівень надання інформаційної та методичної допомоги. Головним засобом 

координації діяльності структур є щомісячний семінар, який виконує керівну та навчальну 

функції. Саме на семінарах визначають коло партнерів, яких необхідно залучити до реалізації 

соціальних програм. Як правило, це районні державні структури: служба у справах дітей, 

опікунська рада, відділ юстиції, центр зайнятості тощо. Загалом, такі семінари вирішують 

проблемні питання, які вимагають оперативності та залучення районних ресурсів [2, с. 224 - 

225]. Як правило, це стосується роботи з сім‘ями та дітьми, які опинилися у життєвій скруті.  

Дослідження показали, що на даний час сільські центри соціальних служб для сім‘ї, 

дітей та молоді забезпечені тільки однією-двома посадами соціальних працівників. Але 

реалізація соціальних програм або проектів у молодіжному середовищі сільської місцевості 

вимагає залучення набагато більшої кількості соціальних працівників. Тому виникає проблема 

кадрового забезпечення фахівцями, які здатні самостійно координувати та реалізовувати 

соціальні програми або проекти [3, с. 288 – 296]. 

Зазначимо, що основною відмінністю сільської місцевості від міста є надзвичайно 

високий рівень значення громади у життєдіяльності села. Можливості місцевих органів 

виконавчої влади та самоврядування, на які покладено вирішення питань захисту прав дітей, 

необхідно постійно розширювати. Роль громади села (селища) повинна знаходитись на 

високому рівні щодо здійснення контролю за дотриманням Конвенції ООН про права дитини. 

Тому актуальним є озброєння сільського (селищного) соціального працівника технологіями 

активізації громади. Не менш важливим напрямом діяльності сільських (селищних) центрів 

ЦСССДМ є залучення членів громади до волонтерства. Соціальний працівник з роботи із 

сім‘ями, дітьми та молоддю активно залучає школярів, учителів, керівників різних установ, які 

функціонують на даній території (завідуючі дитячим садком, бібліотекою, сільським клубом, 

медичні працівники та працівники сільської ради) до роботи волонтерів 

Отже, сільський соціальний працівник з роботи із сім‘ями, дітьми та молоддю є 

посадовою особою сільської (селищної) ради, основним завданням його діяльності є участь у 

реалізації державної соціальної політики шляхом надання соціальних послуг дітям,зокрема 

соціально-правових, молодим особам і сім‘ям, зокрема тим, які опинилися у життєвій скруті. У 

перспективі мережа сільських центрів соціальних служб має бути розширена по аналогії мережі 

районних. 
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ENERGY DRINKS IN OUR MODERN LIFE 

 

Natural psychostimulants have been known to people around the world since ancient times. The 

most common of them was caffeine. Its source in India and the countries of the Middle East was 

coffee, tea in Chyna and India, and cola nuts in America. Moreover, we know examples of the use of 

stronger stimulants, such as the coca bush in South America, ephedra and kata in Asia and ginseng, 

eleutherococcus, aralia and other stimulating plants in Mongolia and Siberia.  

In 1982 the Austrian Dietrich Mateschitz was in Hong Kong, when he tried a local toning drink 

and brought this idea to Western countries. In 1984, he founded the first factory for the industrial 

production of energy drinks - the popular "Red Bull". The product was so successful that soon on the 

market appeared dozens of drinks with similar properties. The giants of the fizzy drinks industry such 

as "Coca-Cola" and "Pepsi-Cola" also released "Burn" and "Adrenaline Rush". 

The main components of energy drinks are caffeine, taurine, and ascorbic acid 

Taurine is a derivative of the amino acid cysteine (contrary to the common point of view, it is 

not an amino acid itself). One of the main components of bile, in small amounts is contained in various 

tissues of animals and humans, mainly in the muscle. 

Caffeine is a common psychostimulant, you can find it in tea, coffee, mate, guarana, cola nuts 

and some other plants. It reduces the feeling of fatigue and drowsiness, increases mental performance, 

speeds up the pulse, has an easy diuretic effect. The period of stimulation is replaced by fatigue, which 

requires adequate rest. The content of caffeine in energy drinks ranges from 150 to 320 mg / l . 

Ascorbic acid (vitamin C) is an organic compound related to glucose, is one of the main 

nutrients in the human diet necessary for the normal functioning of connective and bone tissue. 

Performs the biological functions of the reductant and coenzyme of certain metabolic processes, and 

used as an antioxidant. Energetic drinks contains also vitamins B5 and B6 in form of calcium 

pathenonate and pyroxidine.  

Energy drinks are useful if you use them in accordance with the dosage. The maximum dose is 

1 liter per day. Regular excess of a dose can lead to an increase in blood pressure or blood sugar levels. 

Vitamins, which are contained in energy drinks, can not replace a multivitamin complex. People 

suffering from heart disease, hypo- or hypertension, should not consume energy drinks. 

Energy drinks aren‘t absolute panacea for fatigue and have some disadvantages. First of all, the 

drink itself does not contain any energy, but only uses our own. This way, we use our own energy 

resources, in other words, we borrow energy from ourselves. The other fact is that like any other 

stimulant, caffeine, which is contained in energy drinks, leads to the exhaustion of the nervous system. 

Its effect is preserved on average 3-5 hours, after which the body needs rest. 

 But energetics also has some serious advantages. They perfectly raise the mood and stimulate 

mental activity. Everyone can find an energy drink according to their needs. In accordance with their 

purpose, energy drinks are conventionally divided into groups: some contain more caffeine, others - 

vitamins and carbohydrates. "Coffee" drinks are suitable for those who need wakefulness, for example, 

guards and students who should work and study at night, while  "vitamin-carbohydrate" variation is 

useful  for active people who prefer to spend their free time going in for sports.  Energy drinks contain 
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a complex of vitamins and glucose. Everybody knows about the benefits of vitamins. Glucose quickly 

penetrates into the blood, participates in oxidative processes and provides energy to the muscles, brain 

and other vital organs. The action of a cup of coffee lasts 1 to 2 hours, the energy drink's effect is 3 to 4 

hours, which is also a serious benefit of energetics.  

In conclusion, there is obvious, that modern energy drinks are useful for people, who need 

stimulation for mental and physical activity, and they are safe if you don‘t excess the dose regullary. 
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KILTS AS NATIONAL CLOTHES IN SCOTLAND 

 

Introduction 

Kilt is an element of men‘s national clothes in Scotland. Formally, it is a piece of cloth, which is 

wrapped around the waist, pleated and fixed with several belts. Usually, kilt is worn with a special 

small bag, which is called ―sporran‖. The material of kilt is called ―tartan‖ – it is woolen cloth with 

traditional Scottish checked prints.[1] 

1. History 

The first information about kilts in Mountain Scotland is dated 1594 year.  

The word ―kilt‖ probably came from Scottish ―kilt‖ – ―to wrap the clothes around the body‖. 

Such clothes were necessary in Mountain Scotland (Highlands), because of rainy climate. Unlike 

trousers, kilt was warm, dried fast and was more comfortable for moving. At night it transformed into a 

warm blanket.  

In 1746 after neutralization of the last Jacobite‘s uprising British government banned the wearing of 

kilts and other clothes, which were made of tartan. Strict prohibition had been acting for 36 years.  

Kilts were saved due to Highland regiments of British Army, soldiers of which were equipped by such 

clothes. 

Though kilts are traditional Scottish clothes, they were not part of national culture for a long while. 

They got such title only in the middle of 19
th

 century, when they had got popularity with Scottish 

nobility, intelligentsia, common people and diaspora. 

2. The Canon of Kilt[2] 

Modern standards are based on martial patterns of the 20
th
 century, which had not being changed for 

100 years. It is needed 8 yards (7.3 m) of tartan, which has width – 27,5‖(70 cm) and thickness – 

20oz/yard(630 g/m).  It means that traditional kilt weighs 10 pounds (4.5 kg), though the usual kilts 

can be made of light materials. 

3. The Meaning of Different Tartans[3] 

There are a huge number of patterns of tartans. Actually, every clan can register own pattern, but there 

are several the most popular ones. 

Table 1. The Meaning of Different Tartans 

Pattern Name Meaning 

 

Caledonia  It is universal tartan, which can be worn by every 

Scotsman.  
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Black Watch It is the military tartan, which became the basis for 

many clan tartans, such as "Gordon" and "Campbell" 

 

Dress Campbell It is the ceremonial tartan of the Campbell clan. 

 

Barberry This tartan was created for the company in 1920. In 

1985 it was registered. 

 

Dress Gordon  It is elegant version of the tartan of the Gordons‘ 

clan. 

 

Royal Stewart This is the most known tartan in the world. 

 

 

Conclusions 

Nowadays the most part of Scotsmen wear kilt as element of ceremonial or wedding costume. Not 

many people use it as casual clothes. Throughout Scotland kilts can be seen at the different sport or 

dance competition. It is still the part of military uniform (usually it is worn on the ceremonials), it was 

not used in military actions since 1940. 

Also checked pattern of tartans have a great popularity throughout the world today. 
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NEW OPPORTUNITIES OF GENETIC ENGINEERING 

 

Technology which named CRISPR (Clustered Regullary Inetrspaced Short Palindromic 

Repeats) is biological system with help of which we can change DNA. Inculcation of this technology 

can (without exaggeration) change the world. Many top biochemists, and genetic engineers are agree 

with this statement.  

This method of DNA changing was invented by molecular biologist and professor Jennifer 

Dudna in 2012. Her team of scientists in University of Berkley in California studied how bacteria 

protected from viruses.  

When bacterium is attacked by virus it produce genetic sequence which is complementary 

with genetic material of attacker.  

This sequence can attach to the viruse‘s DNA than hack genetic code and neutralize virus with 

help of Cas9 protein. 

Now scientists can use this technology to insert new elements into the DNA and delete or fix 

it‘s sites. 

This process is so accurate that scientists can make a grate changings of genetic sequence on 

the chemical level. 

The importance of this method is that it is quite simple and cheap. So it will speed up all the 

researches as creating genetic modified human‘s diseases models or searching of DNA mutations 

which are cause illnesses or protect from them.  

This technology is such new, so we can‘t feel it‘s influence in the near future especially in 

Ukraine, but if research are held we can know that it will touches our lives soon. 

Now professor Dudna and her colleague Emmanuel Sharpentie are the most influential 

scientists of the world. This technique can be used by scientists to change DNA precisely. Also it will 

speed up all the investigations in the sphere of genetic engineering.  

The main purpose of using this technology in investigations is to treat cancer. Now it is some 

new firms which want to use this technology in medicine. Scientists suggest that CRISPR can be 

used to make T-cells in human organism quite powerful to find and disintegrate them.  

The only one thing can make our mood worse. And this thing is patent for CRISPR. Two 

groups of scientists now pretend on it. From the one side is professor Dudna and her group but from 

the other side are scientists of the Boston University, who also were engaged in researching of 

CRISPR. But in spite of all this not so far away times, when we will change our genes to make our 

organism immune to all diseases.  
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CANADIAN ENGLISH IN OUR LIFE 

 

The term “Canadian English” has a pedigree dating back to 1857, at which time the Reverend 

A. C. Geikie referred to it as “a corrupt dialect growing up amongst our population”. Geikie‟s 

preference was obviously for the British English spoken „at home‟. In the 1950s and 1960s an 

awareness of, and a concomitant amount of scholarship, developed that was dedicated to the subject. In 

1962 Gage Publishing of Canada began its Dictionary of Canadian English series with The Beginning 

Dictionary in 1962, followed by The Intermediate Dictionary, and The Senior Dictionary in 1967. The 



216 

 

Dictionary of Canadianisms on Historical Principles (DCHP), also published by Gage, appeared in the 

same year. As was to be expected, the primary justification made for preparing Canadian Dictionaries 

was a lexical one. As Walter Avis states in his introductory essay to The Senior Dictionary (1967), 

“That part of Canadian English which is neither British nor American is best illustrated by the 

Vocabulary, for there are hundreds of words which are native to Canada or which have meanings 

peculiar to Canada”. He goes on to elaborate that much of this new vocabulary is the result of the 

unique Canadian landscape, flora, fauna, weather, etc. 

M. H. Scargill, writing a decade later, structures his book, A Short History of Canadian 

English, around essentially the same idea: that the defining feature of Canadian English is its unique 

lexicon. He does add a brief chapter on grammar, but as he states the unique vocabulary is ―the most 

obvious and major item to answer the question ‗What is Canadian English?‘» 

It is impossible to object to most of the words Scargill presents as ―Canadian‖ on grounds that 

they are not truly so. The problem of defining a ―Canadianism‖ is one that DCHP comments upon, 

citing a great difficulty in distinguishing between a ―Canadianism‖, an ―Americanism‖, and a ―North 

Americanism‖. Nonetheless, they do in the end manage to come to a conclusion. One possible 

objection to Scargill‘s word list is that it for the most part contains specific technical words or proper 

names, very limited regional words, or words that are either rare, obsolete or obsolescent. This method 

of attempting to establish the periphery of Canada as its center is one of the seemingly inevitable 

tendencies of discussions of ―Canadian English‖. In a review of Scargill‘s work by the American 

linguist Raven I. McDavid, Jr., opposition to Scargill‘s ―Canadianisms‖ is founded on the observation 

that Scargill seems consciously ―to ignore the existence of the United States‖. He argues that in fact 

―many words cited by Scargill are well known in various parts of the United States‖. McDavid 

provides a list of several specific examples from Scargill‘s text. It seems disputable how many of the 

lexical claims made by Scargill are indeed incontrovertible. 

Consistently inconsistent 

Speaking reductively, though not necessarily erroneously, the primary use of dictionaries is for 

consultation in a question of the definition or spelling of a word. It is obvious, from the special 

mention given in the prefatory material to the dictionaries, that the more famous thorns of Canadian 

orthography such as the colour/color debate remain unresolved, and no effort is made to do so by the 

dictionary makers. As a litmus test, then, we may choose a less controversial, though equally 

unresolved spelling dilemma of Canadian English: do we analyze or analyse? 

The following descriptions are given in the Gage Canadian Dictionary (1997), the ITP Nelson 

Canadian Dictionary of the English Language (1997) and the Canadian Oxford Dictionary (1998). 

Gage lists the both under the headline ―analyse‖, citing them as entirely neutral equivalents. Under the 

headword ―analyze‖ are the instructions ―see ‗analyse‘‖. Nelson provides no headword for ―analyse‖ 

but does list the s-spelling under the headword for ―analyze‖ – the reverse of Gage. The Canadian 

Oxford Dictionary defines ―analyse‖ as ―a variant of analyze‖. Under the headword for ―analyze‖, the 

variant spelling is repeated in parentheses. Each of these dictionaries appears to pronounce neutrally 

on the subject of the ‗correct‘ spelling, by choosing to list the definition under one or the other 

headword preferences. It is interesting that not at all three stress the same headword. It is perhaps 

surprising that Nelson is not the odd case, considering it is one of those dictionaries put out by an 

American publisher with token Canadian content often deplored by purists (although its complete 

omission of a headword for ―analyse‖ is perhaps indicative of this American bias). 

So is there in fact any pragmatic value in a Canadian Dictionary? Dictionaries are designed to 

be consulted, and we still long in Canada to be able to go to ―The Dictionary‖ and know once and for 

all how to spell the generic name for red, white, etc. The search for a standard is precisely what 

dictionary making is about, but this arbitrary cross-section of Canadian Dictionaries yields no 

consensus. 

The result of the realization of the highly variant nature of ―Canadian English‖ and the inability 

to appeal to any convenient authority to resolve conflicts is that ideal conceptions of Canadian 

dictionaries become impossible – unrealizable projects. 
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In conclusion we could mention with the statement of Walter Avis who wrote in his essay 

―Canadian English‖ which introduces the Gage dictionaries, that ―unfortunately, a great deal of 

nonsense is taken for granted by many Canadians‖ when it comes to language issues. And into that 

category of nonsense we may add a notion that there is such a thing as ―Canadian English‖, and that 

this fiction has any value linguistically, pragmatically, socially, or politically. 
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STUDYING ENGLISH IN ASIAN COUNTRIES 

 

The article examined and described the features of languages, which belongs to different 

lingual groups. It gives opportunity to compare them and to understand some principal differences. It 

highlights the importance of studying foreign languages and the benefits, which it gives. 

Keywords: English, Chinese, language, lingual groups, China, Asia 

It‘s not a secret that all languages divide into some groups, for example, Cyrillic, Latin, Asian 

languages. The languages which belong to one group are similar enough, because they have common 

origin. If you know one Cyrillic language well, you can intuitively understand the others. But what if 

you want study language which is totally different?  

For a long while English has the title of international language, but the importance of other 

languages is determined by number of speakers. Nowadays Asian countries occupy leading positions 

in the world economy. It‘s good for business to get on well with Asian partners. And it‘s necessary to 

know their language for better communication without intermediaries. 

So, if you want to learn Chinese, forget almost all you know about English. Almost total 

abstraction is the best, what possible to do. Chinese writing is provided by special symbols – 

hieroglyphs. But unlike Latin and Cyrillic languages which are guided by the rule ―what I say is what I 

write‖, hieroglyphs don‘t have any phonetic information. The transcription of Chinese words is 

provided by Latin symbols, but you‘ll be surprised when you know how they are pronounced. 

人- it‘s Chinese hieroglyph, which means ―human‖, ―people‖. Its transcription is ―rén‖, but 

unlike English it is read like ―jen‖. The sound ―r‖ is read as something middle between ―j‖ and ―r‖.  

Also there is interesting phenomena in Chinese, which is connected to this sound – erization, 

which means adding suffix ―r‖ after word to change the pronunciation of word for the more interesting 

on.  

The main influence of English on Chinese is words that came into Chinese from English [1]. 

Table 1. Examples of adopted words 
Chinese Pronunciation English 

巧克力 qiǎo kè lì chocolate 

卡通 kǎ tōng cartoon 

巴士 bā shì bus 

咖啡 kā fēi coffe (café) 

The studying of Chinese is difficult, but studying of English for Chinese native speakers is 

more difficult. Though I don‘t know for sure the reasons of this, it‘s proved fact. I guess that it‘s 

difficult to remember thousands of combination of the same 26 symbols for the person, who used to 

the conception, where almost every word has own symbols 

Overall the knowing of English in China has good perspectives. Generally, English is the 

language of international communication. Undoubtedly its studying is important. Politic, economic, 
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scientific, sporting life of the world "runs" in English[2]. 51 countries use English. It is native for 410 

million people and 1 billion can speak English.  

Near 85% of international conferences are held in English, also 28% of books are published in 

this language.  International banking, trading and finances, marketing, cinema, popular music, 

international security, technologies, internet-communication are the fields, where English makes 

communication easier and provides activity between countries. 

English is a base of almost all programming languages and markup languages. 

Also it gives opportunity to travel without feeling discomfort in foreign country.  

Moreover English is needed for finding good job as employers are looking for English-

speaking specialists to work with foreign clients [3].  

So certainly it‘s necessary to study foreign languages, especially English, because it helps not 

only with job, but also with better communication with other people. 

What about benefits of knowing English in China, there is not so many information about the 

field of translation, but it is known for sure that it‘s very profitably to teach English. Even with the 

minimum knowledge of English it‘s possible to be English teacher in kindergarten. This job lets people 

save near $1500 per month. 
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ФЕНОМЕН «ЮВЕНОЇ» В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ 

 

Ви ніколи не помічали як батьки, друзі батьків та просто старші люди докоряли вам та 

вашим друзям що в їхні часи було краще, люди були добріші, трава зеленіша а небо 

блакитнішим. Або навпаки Вам за 35 і ви не розумієте сучасну молодь, вони поводяться 

неправильно, егоїстично і по-злому, слухають неправильну музику, одягаються вульгарно і без 

смаку. Що ж, це явище називається новим словом «ювенойя», яке було запропоноване в 2010 

році соціологом Девідом Фінкелхором і означає «страх молодості». 

Мало хто знає слово «ювенойя», але точно всім знайоме це відчуття. І чому так 

відбувається, в чому причина ювеної і коли це все почалось? Явище ювеної на початку людської 

цивілізації не було таким помітним як зараз а то і взагалі цього явища не було, по тій причині 

що розвиток суспільної думки і технологій разом з трендами був надзвичайно повільний. Так 

наприклад в середні віки між поколіннями майже не було різниці в суспільних поглядах, 

розумових здібностях та інших якостей особистості. Перші великі прояви ювеної почалися 

наприкінці ХІХ та на початку ХХ століть, коли в деяких розвинутих країнах поступово почали 

впроваджувати обов‟язкову шкільну освіту. Цей крок був надзвичайно важливим в розвитку 

суспільства адже нації почали розумнішати що спричинило сильне зростання в технологічному 

і культурному плані, і цей самий розвиток збільшував ментальну відстань між поколіннями. 

Діти почали бути грамотними і потребували більше духовної їжі, почалась будова нової 

молодіжної культури, відтепер підлітки вже були не просто маленькими людьми а певним 

культурним прошарком суспільства, у якого були свої правила, свої тренди та погляди. Відтоді 

кожне нове покоління вважало себе розумнішим ніж попереднє та мудрішим ніж наступне.  

Так чому відмінності між поколіннями спричиняють цей «страх молодості»? Скоріше за 

все проблема полягає в тому що дорослі люди вже пережили свої юні роки коли вони були 

захоплені певними речами та ідеями які були поширені на той час (приблизно від 10 до 30 років 

життя людини) і про ці речі вона буде згадувати з ніжністю, адже саме ці речі та ідеї 

сформували її як самодостатню особистість, тому старші люди просто не розуміють молодь 

адже у них були зовсім інші умови, інші думки та тенденції. Також велику роль в процесі 

формування ювеної людина зобов‟язана підсвідомому страхі того що наступне покоління краще 

ніж попереднє і виникає підсвідома потреба виправдати себе і своє покоління. На даний момент 

молодь характеризується тим що вона занадто зациклена на смартфонах, інтернеті, молодь 

занадто політкоректна занадто терпима та толерантна у порівняні з попередніми поколіннями, 

та і що тут приховувати розумніша і менш агресивніша. У порівняні з 90-ми роками рівень 

злочинності серед дітей зменшав, зменшав також рівень бійок в школах, наркоманії серед дітей 

і.т.д. Загалом ми бачимо позитивні тенденції еволюції суспільства майже з усіх боків. Але ці 

культурні відмінності не дають старшому поколінню тверезим оком подивитися на ситуацію, як 

і не будуть давати наступним.  
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КУЛЬТУРНІ ОСНОВИ НАЦІЙ. ІЄРАРХІЯ, ЗАПОВІТ І РЕСПУБЛІКА 

 

Історичну соціологію націй слід починати із Близького Сходу. Незважаючи на брак 

прикладів  націй, стародавній світ характеризувала рясна присутність етнічних категорій і 

спільнот. Але стародавній світ лишив у спадок своїм європейським наступникам і щось 

набагато важливіше: три визначальні спадщини й культурні традиції – ієрархії, заповіту і 

республіки, які походять відповідно зі стародавніх Месопотамії та Єгипту, стародавньої Юдеї й 

античної Греції. 

Хоча стародавній Близький Схід мало що витворив в аспекті націй, він усе-таки був 

багатий на культурну спадщину, яку лишив наступним спільнотам і епохам. Усвідомлення своєї 

етнічної незалежності було дуже поширене й відігравало подвійну роль. З одного боку, етнічна 

незалежність була пов‘язана з іншими формами колективної ідентичності і спільноти, а з 

другого – сама по собі стала важливим , навіть головним типом ідентичності та  спільноти, 

часто розвиваючись із «племінного» союзу. Можна почати з визначення трьох головних видів 

суспільної публічної культури: ієрархічної, заснованої  на заповіті й громадсько-

республіканської. 

Ієрархія в загальному значенні певної форми священного устрою може бути 

характерною для більшості видів спільноти і держави, але у своєму конкретному значенні це 

слово позначає освячений устрій, що відображує і втілює на землі небесний устрій. Є два 

різновиди такого священного устрою: в першому сам володар є Богом, а йому допомагають 

верстви духівництва й аристократії, які поділяють частину його святості; в другому – монарх, 

представник Бога на землі, отримує від нього свої владні повноваження й видає укази його 

ім‘ям, проте згодом і йому можуть надати божественні почесті. 

Засновані на заповіті публічні культури запроваджують більш егалітарну концепцію 

соціального устрою і набагато тіснішу форму священної спільності між членами суспільства. 

Згідно з цією концепцією божество обирає спільноту, яка має виконувати  його волю, й 

відокремлює її від інших спільнот, вимагаючи, щоб її члени виконували певні обряди та 

обов‘язки в обмін  за його ласку і благословення. Завдання були пов‘язані з регулюванням 

життя членів спільноти через моральний і ритуальний правовий кодекс, який освячував 

спільноту і світ. 

Третя головна форма публічної культури – громадсько-республіканська – найтісніше 

пов‘язана з античним грецьким полісом і його римським наступником. Вона становить 

яскравий контраст і з ієрархічною формою, і заснованою  на заповіті, бо уявлення про 

самоврядну громаду, хоч з обмеженим виборчим правом, і незалежним режимом, не підзвітній 

ніякій зовнішній владі, позначали новий етап розвитку колективної політичної спільноти. 

Члени громади були обмежені світським договором, а не заповітом із Богом, і їхнім ідеалом 

була свобода за умов верховенства світського права, а не самодисципліна пошуку святості і – 

ще меншою мірою – покора священному династичному устрою. З тієї угоди випливали 

громадські обов‘язки і публічна відповідальність, зіперті на закони, що їх начебто передали  

давні засновники й законодавці. В античних демократіях аристократичні ієрархії були замінені 

принципами громадської свободи і правової рівності, коли проживання й етнічне походження, 

на заміну аристократичному статусу, стали критеріями громадянства і права обіймати посади. З 



221 

 

іншого боку, республіканський тип був ще й формою священної спільноти, зіпертої га 

громадянську релігію: кожне місто-держава мало власних божеств-покровителів і міфи про 

священне походження. 

Важливими протягом тривалого часу були дві  культурні традиції. Заснований на 

заповіті ідеал стародавнього Ізраїлю – надто віру в етнічну обраність, єдність та божественну 

місію – поширили спершу через гебрайську Біблію і Сетуагінту, а потім завдяки церкві на 

грецькому православному Сході і латинському католицькому Заході. Так само й громадська 

модель республіки черпала своє натхнення з патріотизму і громадянської солідарності грецьких 

полісів і героїчної простоти й самопожертви, знайдених в ідеалізованому республіканському 

Римі. Але переважна частина європейських земель, так само як і Близький Схід, здебільшого 

були сферою імперій. Після фрагментації європейського християнського світу і появи 

централізованих держав вона поєдналася з домінантною етнічною спільнотою в таких 

державах, як Московія, Іспанія, Франція, Англія, Швеція, що посприяло створенню основи для 

ієрархічному типу нації. 

Отже, три головні форми публічної культури не відкидають навзаєм одна одну, а 

більшість історичних прикладів, належали до «мішаного» типу, аналітична відмінність між 

ними й далі лигається корисною для початкової класифікації культурних форм нації, бо 

зорієнтовує нас на домінантні риси кожної форми. 
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ФІЛОСОФІЯ ЛЮДСЬКОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Філософія ХХ століття  приділяла  особливу увагу проблемі спілкування між людьми в 

багатьох його аспектах. Зокрема, Карл Ясперс зазначав, що "реальне життя людини" можливе 

тільки в тісному контакті з іншими людьми. І цей зв'язок виникає при спілкуванні, комунікації. 

Питання полягає в тому, яке спілкування сприяє «справжньому буттю людини». Адже на роботі, 

під час різних культурно-масових заходів або відвідування різних установ, людина скоріш 

здійснює певну соціальну функцію, одягає певного роду «соціальну маску». Зв'язок через 

Інтернет дозволяє одним людям, приховати їх справжні емоції, страхи, а іншим, навпаки – 

допомагає проявляти свої почуття, проте він (інтернет) не може замінити справжнього, 

безпосереднього спілкування. Здавалося б, що Інтернет розвиває вміння спілкуватися, руйнує 

бар'єри між людьми різних культур, країн і релігій. 

Проте, статистика показує, що щороку все більше і більше з‟являється самотніх людей, 

яким бракує спілкування. Мати Тереза з Калькутти, яка на власному досвіді життя, дізнаючись 

багато нового про природу і глибоке бажання людей пізнавати, на питання: «Яка є перша 

потреба людини?» - відповіла, «спілкування». Проте життя сучасної людини – це потік 

інформації, реклами, музики, продажу і купівель. Вибудувати свою нішу справжнього, 

глибокого спілкування в реальному світі, не так просто. Перш за все, це затрата 

«дорогоцінного» часу - часу, який може бути вкладено в щось більш «практичне», те що 



222 

 

принесе матеріальну користь; а найголовніше – це затрата  внутрішніх сил, праця над собою. 

Спілкування може бути для людини і найвищою, найбільш жаданою «розкішшю» (Антуан де 

Сент-Екзюпері), а може бути - пеклом: за відомим афоризмом іншого класика французької 

інтелектуальної літератури XX ст., Ж.- П. Сартра, «пекло – це інші». Ніхто не хоче жити в пеклі, 

але в школах, коледжах і університетах (принаймі, українських), так мало часу присвячено 

системі «побудови відносин».  Сучасна культура – це культура конкуренції, як стати сильнішим, 

кращим, освіченішим, щоб перемогти інших, щоб бути першим, щоб заробити більше грошей. 

Про такі людські якості, як чесність, співчуття, відкритість, доброта, неначе «незручно» 

згадувати. Вони сприймаються як належне, тому і відходять на задній план.  

Без них важко побудувати справжні, глибокі стосунки. Ще Л.Фейєрбах стверджував, що 

«людська природа доступна тільки в спілкуванні, єдностілюдини з людиною». Філософи ХХ 

століття продовжували розвивати цю тему, а в останні десятиліття, в умовах збільшення 

інформатизації та комп‟ютеризації, психологи та науковці все частіше говорять про це, 

вбачаючи в відсутності спілкування основну причиною конфліктів, розлучень, нервових зривів, 

і багато іншого. 

Приймати «інших» у власне життя з точки зору комунікації, це не тільки переконатись в 

їх існуванні поруч з собою , а й якимось чином змінити самого себе, свій власний внутрішній 

світ та власну поведінку. Так, щоб вона узгоджувалась з поведінкою і внутрішнім світом інших, 

і з життям тих, для кого ми відкрились, кого ми «приймаємо». Цей процес реструктуризації та 

узгодження може бути ускладненим: часто це займає багато ресурсів, таких як доброта, 

терпіння, здатність поступатись своїми власними цілями та інтересами. Але результат вартий 

затрачених зусиль – ми отримуємо саме те, що Антуан де Сент-Екзюпері назвав найбільш 

жаданою «розкішшю». Сучасна людина не менше, ніж її попередники, вимагає такої «розкоші» 

- спілкування. 
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ОСОБЛИВОСІ СХІДНОГО ФІЛОСОФСТВУВАННЯ 

 

Душа, в якій відсутня мудрість, - мертва. Але, 

якщо її збагатити вченням, вона оживе подібна 

висохлій землі, на яку пролився дощ. 

Джами.  

Дана робота розглядає відмінності східної філософії та її вплив на формування 

особистості. В межах спостереження були визначені чіткі розбіжності світогляду, 

соціокультурного розвитку, життєвих цінностей і мотивацій. Позначена найхарактерніша риса 

східних релігій, що формує світовий закон. Крім того, ведеться пошук відповіді на питання, що 

впливало на виникнення та прояви такої неоднозначності. 

Як ви розумієте, в умовах розвитку технічного прогресу, щільних економічно-політичних 

взаємовідносин країн Сходу і Заходу відбувається взаємодія культур і філософій різних країн 

світу. Це необхідно використовувати для того, щоб зробити людську думку більш гнучкою, 

активною та результативною. 

В результаті проведених досліджень, можна виділити багато аспектів і особливостей 

східного філософствування. По-перше філософія сходу орієнтується на вихідні канонічні 

джерела, які інструктують діяльність усіх сфер соціального життя. Ключовим моментом на 

Сході є традиція, а не установки на інновації. 
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По-друге в східній філософії світ сприймається як гармонійна цілісність, як певна 

єдність. Діяльність людини повинна узгоджуватись з природними процесами. «Коли життя 

складається наперекір нашим бажанням, світ навколо, мов цілющі голки з лікарськими зіллями: 

він непомітно лікує нас. Коли ми не зустрічаємо перешкод, світ навколо, мов нагострені сокири 

та списи: він ранить і вбиває нас» Хун Цзичен. 

По-третє на Сході панує впаяність в корпорацію і залежність поведінки від інтересів 

суспільства, на відміну від Європейської культури, де панує першорядність особистих свобод. 

Це зумовлено відсутністю в минулому на сході демократії античного типу. Типовою ознакою 

їхніх соціальних відносин був патерналізм. 

Також можна відмітити, що стиль східної філософії ближче до художньо-образного, на 

відміну від західного – наукового. Ця філософія тотожна з моральними нормами та техніками 

вдосконалення способу людського життя. 

Всім відомо, що філософія виникає на основі релігії. Тому слід підкреслити особливості 

східних релігій. Однією з основних є визнання трансцендентного світового принципу. 

Основною проблемою є проблема вічності повторення і нетривалості та не важливості життя 

людини у порівнянні з космічною історією. Не утворено поняття Бога як абсолютного творця 

світу. 

Отже, можна зробити висновки, що ознаки східної філософії дають  можливість західній 

філософії краще зрозуміти себе, розкрити нове і не очевидне в людському мисленні. Звичайно, 

оцінюючи східну філософію не слід вказувати лише на позитивні аспекти. Але результати 

показують, що жодна філософія не зробила такого великого впливу на захід, як Індійська та 

Китайська. Багато філософів та теософів заходу були зайняті пошуком «світла, що йде зі 

Сходу», що є свідченням зв‟язку цих різних культур.  
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ІДЕАЛИ ЖІНОЧОЇ КРАСИ В РІЗНІ ЧАСИ 

 

Кожна епоха людства відрізнялась власними критеріями краси жінки. Представницям 

прекрасної статі доводилось іти на великі жертви, досягнути ідеалу жіночої краси. 

Стародавній Єгипет. У цей період красивими параметрами жінки вважалися – 

стрункість, вузькі плечі, висока талія,симетричне обличчя. 

Еталоном давньоєгипетської краси – царицею Нефертіті. Її риси і сьогодні вражають 

своєю витонченістю і витонченістю. Ідеальні пропорції обличчя і довга шия – багато сучасних 

красуні позаздрили б такому поєднанню. 

Стародавня Греція. У цей період ідеал жінки базувався  не тільки на красі, але й на 

чистій гармонії та фізичній силі. А фізична досконалість по-грецьки – це Олімпійські ігри, 

спартанське виховання. У міфах вказано, що Геракл неодноразово прикидався жінкою, це було 

не важко, адже у нього потужні, м‘язисті, широкі плечі, міцні руки.  

Ідеал краси жінки був виражений в скульптурі Афродіти (Венери). Цей образ був 

втілений в багатьох художніх творах того часу. Лінії тіла відрізняються плавністю і округлістю. 

http://5ka.at.ua/load/filosofija/porivnjalnij_analiz_skhidnikh_ta_zakhidnikh_filosofskikh_dumok_referat/66-1-0-9498
http://5ka.at.ua/load/filosofija/porivnjalnij_analiz_skhidnikh_ta_zakhidnikh_filosofskikh_dumok_referat/66-1-0-9498
http://osvita.ua/vnz/reports/philosophy/13130/
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Особливо допитливі дослідники надають навіть точні параметри цього еталону: Венера була 

164 см зростанням, окружність грудей становила 86 см, талії – 69см, а стегон – 93. 

Середньовіччя. Середні віки створили свій неповторний жіночий типаж. Він 

характеризувався мертвецькою блідістю і курячою худобиною, викликаною багатогодинними 

стояннями на молитві, пішими паломництвами, постами та іншими умертвіннями плоті. Крім 

того, шляхетні дами спеціально підголювали волосся на скронях і на лобі, щоб він здавався 

більш високим і надавав їм одухотвореного вигляду. Жінки одягалися в просторі одягу, волосся 

приховували за накидками. Ознакою краси вважався виступаючий живіт як символ вагітності. 

Наприкінці XVІ ст. ідеал краси дещо змінюється: зачіска стає збільшеної форми, волосся 

для цієї мети збивалося, а при необхідності доповнювалося фальшивим. У моду входять перуки, 

причому не тільки для жінок, вони стають обов'язковими й для чоловіків. Для створення зачісок 

використовували різні пристосування – дротяні каркаси, обручі, стрічки, волосся густо 

обсипали пудрою. Такі чудеса перукарського мистецтва були дуже дорогими, на їхнє створення 

йшло багато часу, так що дами намагалися їх як можна довше зберегти, тижнями не 

зачісувалися й не мили голову, обличчя й руки лише змочували одеколоном. Королева Іспанії 

Ізабелла Кастільська якось зізналася, що за все життя милася усього два рази - при народженні й 

у день весілля. Про французького короля Людовіка XІ було відомо, що він миється тільки 

навесні. 

XVІІІ століття було століттям розквіту жіночих зачісок і перук, Придворний перукар 

французької королеви Марії Антуанетти, знаменитий Леонар Боляр, був творцем зачісок, що 

становлять єдине ціле з головним убором. У них знаходили висвітлення навіть міжнародні події. 

Ним була винайдена зачіска «а-ля фрегат», присвячена перемозі французького фрегата «Ля Бель 

Куль» над англійцями в 1778 році. 

Наприкінці XVІІІ сторіччя складається новий стиль, естетичні ідеали якого запозичені з 

античного світу. Одяг і зачіска повторюють елементи античності, виходять із моди перуки, 

рум'яна, мушки. Декоративна косметика наближається до природних тонів і не стає самоціллю. 

Не раз мінявся ідеал краси в XІХ столітті. У самому його початку в моду входить одяг із 

сильно завищеною талією (під грудьми), зшитий з тонких, напівпрозорих тканин, що м'яко 

огортають статуру. Потім, до 30-40-х років, талія опускається на своє звичайне місце, туго 

затягується корсетом, а спідниці стають пишними, широкими. В 80-і роки в моду входять 

турнюри - об'ємні драпірування й банти позаду, до низу від талії. Силует фігури в профіль 

здобуває надзвичайно жіночну S-образну зігнутість. Але в цілому мода XІХ століття тяжіла до 

штучності. Все природне, натуральне здавалося грубим, примітивним. Здоровий рум'янець і 

засмага, міцне, сильне тіло були ознаками низького походження. Ідеалом краси вважалися 

«осині талії», бліді обличчя, зніженість і витонченість. 

У 20 столітті в моду прийшла велика штучність – аристократичність, витонченість, 

блідість шкіри. Жінки носили складні зачіски, затягували торс у вузькі корсети. Жінка 

порівнювалася з породистим конем. Натуральність і природність свідчили про низьке 

походження жінки. Зараз вся індустрія жіночої краси прагне до продовження юності. У моді юні 

стрункі красиві дівчата, чиї параметри наближені до 90-60-90. Велика увага приділяється 

особистості – талантам, комунікативним навичкам, почуттю стилю. Стиль змінюється і 

враховувати його обов‘язково. 

Але краса – справа смаку. Упродовж часу ідеал жіночої краси змінюється. Неможливо 

знайти еталон, який би однаково домінував у різний період. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА ДЕКАРТА ТА СПІНОЗИ 

 

Мислителів у різні часи хвилювало те, яким чином матеріальне та фізичне, може 

породжувати ідеальне та духовне. Згодом це питання отримало назву психофізіологічної 

проблеми (це проблема характеру співвідношення психічної діяльності людини та діяльності 

головного мозку). 

Проблема співвідношення психіки і мозку, душі і тіла, розведення їх по різних рівнях 

буття має глибокі історичні традиції, насамперед традиції європейського мислення, відмінні від 

східних систем світогляду. У європейській традиції терміни «душа» і «тіло» вперше став 

розглядати з наукових позицій видатний філософ і лікар Рене Декарт. За поданням Декарта, тіло 

– це автомат, діє за законами механіки і лише за наявності зовнішніх стимулів. Душа, навпаки, – 

особлива сутність (субстанція), що складається з непротяжних явищ свідомості – «думок». Саме 

думка є найбільш доступним об'єктом самоспостереження. Звідси знамените твердження: «Я 

мислю, отже, я існую». 

Тобто від здатності мислити він переходить до суб'єкта, істоти, яка мислить. Декарт 

вважає, що людина від народження має певні вроджені ідеї, які й становлять фундамент 

пізнання. До вроджених ідей Декарт відносить: ідею Бога як істоти найдосконалішої; деякі 

загальні ідеї та аксіоми математики, наприклад, «якщо до рівних величин додати рівні, то 

отримані результати будуть рівними між собою» і т.д.. Ці ідеї Декарт розглядає як втілення 

природного світла розуму. 

Декарт розглядав душу і тіло як дві самостійні, незалежні субстанції. Однак як душа 

може впливати на діяльність тіла, так і тіло, в свою чергу, здатне повідомляти душі відомості 

про зовнішній світ.  

Подібних поглядів дотримувалися багато послідовників Декарта. 

Спіноза Барух хотів відновити цілісність природного буття. Згідно за його думками, в 

основі Всесвіту як цілісної реальності лежить єдина субстанція – природа,матерія і Бог. Слово 

субстанція можна пояснити як істинне, суттєве, самодостатнє буття, яке породжує всю 

багатоманітність світу. Субстанція має два атрибути – простір або ж протяжність та мислення. 

Ця єдина субстанція і є природою у її поєднанні з Богом. Субстанція ніким не створюється, вона 

є причиною самої себе. Мислення Спіноза розглядає як щось дане природою. Після смерті 

людини мислення не зникає, а розчиняється у безвиразному мисленні, де індивідуальне зникає, 

а лишається атрибутивне мислення. Але основу філософської системи Спінози складає вчення 

про єдину субстанцію, якою є Бог. Субстанція і Бог зливаються у нього в одне поняття. Але Бог 

не стоїть над природою, він знаходиться в ній. Тобто сам Спіноза заперечує особистого Бога і 

розуміє його як універсальну причину світу. Бог вільний, бо все, що він здійснює, випливає із 

його власної необхідності. Субстанцію та її атрибути Спіноза називає природою, що творить, 

природою творчою, продуктивною, а модуси (це індивідуальні конкретні речі і явища) - 

природою створеною. Спіноза переконаний, що випадковості не існує. Свободу Спіноза розуміє 

як дію лише за необхідністю власної природи, без будь-якого примусу зовні. Свобода 

протиставляється не необхідності, а примусу. Сама ж необхідність може бути як примусовою, 

так і вільною. Свобода - це пізнана необхідність. Протилежністю необхідності є не свобода , а 

свавілля. В природі, а до неї Спіноза включає і людину, панує необхідність. 

Таким чином, весь світовий процес здійснюється з огляду на силу абсолютної 

необхідності, і людська воля нічого нездатна тут змінити. Спіноза не виділяє такої людської 

властивості, як воля: одинична людська душа не є щось самостійне, вона не є субстанцією; дух 

людини – це не що інше, як модус мислення, а тому Спіноза вважає : «Воля і розум – одне і 

теж». Людина може тільки пізнати хід світового процесу, щоб узгодити з ним своє життя і свої 

бажання. В такому випадку вона стає вільною. Так Спіноза приходить до розуміння свободи як 

пізнаної необхідності. Тільки неуцтво змушує нас думати, що ми можемо змінити майбутнє; 

майбутнє відбудеться з такою неминучістю, як минуле. Ось чому надія і страх засуджуються 

Спінозою: вони залежать від погляду на майбутнє, як на щось невстановлене і тому виникають 
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через не достаток мудрості. 
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MEDIEVAL PHILOSOPHY: BATTLES BETWEEN NOMINALISM AND REALISM 

 

Nominalism and Realism are the two most distinguished positions in western metaphysics 

dealing with the fundamental structure of reality. Thus, nominalism is a philosophical view which 

denies the existence of universals and abstract objects, but affirms the existence of general or abstract 

terms and predicates, and realism is the belief that some aspects of reality are ontologically 

independent of our conceptual schemes, perceptions, linguistic practices, beliefs, etc. Realism may be 

spoken of with respect to other minds, the past, the future, universals, mathematical entities, moral 

categories, the material world, and thought. [1] 

Realists postulate the existence of two kinds of entities, particulars and universals.Particulars 

resemble each other because they share. Universals can also resemble each other by sharing other 

universals. [2] 

However, the intuitive plausibility of realism is evident. Realism allows us to take seriously the 

subject-predicate structure of discourse through which we represent the world. When we say that 

Socrates is wise it is because there are both Socrates (the particular) and wisdom (the universal) and 

the particular exemplifies the universal. 

Realism also can explain the use we often make of abstract reference. Sometimes qualities are 

subjects of our discourse, as when I say that wisdom is a virtue or that red is a color. The realist can 

interpret these discourses as asserting that there is a universal (wisdom; red) that exemplifies another 

universal (virtue; color). 

Nominalists offer a radical definition of reality: there are no universals, only particulars. The 

basic idea is that the world is made exclusively from particulars and the universals are of our own 

making. Although they stem from our representational system (the way we think about the world) or 

from our language (the way we speak of the world).Because of this, nominalism is clearly tied in a 

close manner also to epistemology. [3] 

The most distinguished nominalists include Medieval philosophers William of Ockham (1288-

1348) and John Buridan (1300-1358) as well as contemporary philosopher Willard van Orman Quine. 

Finally, the Realists accepted the idea that the universe, or much of it, was governed by laws 

the nature of which one could discover by the use of reason, while the Nominalists constantly tested 

those laws to see whether or not they were actually laws or simply hypotheses. Both agreed that, if one 

could discover the nature of the natural forces of the universe, one could use those forces to one's 

advantage. Rather than simply going with the flow as Lao-tzu advised, Europeans intended to try to 

swim with the current, if you'll pardon the overdrawn metaphor. [4] 

So what's the point of all of this? As we shall see later, the observation and measurements of 

that era led to the discovery that much of the world about us follows physical laws that operate 

independently of our wishes. The debate between supporters of those two opposed camps spurred 

some of the most puzzling problems in metaphysics. 
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ПОНЯТТЯ «КОСМОС» В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 

Людина завжди прагне пізнавати незвідане. Космос – такий близький і водночас далекий, 

завжди вабив людей. 

Люди не одразу зрозуміли: Космос не можна підкорити, його можна тільки намагатися 

якомога глибше пізнати, використовувати ці знання на благо всім людям Землі. Саме тому, 

багато науково фантастичних творів присвячені саме відкриттю таємниць Космосу. Багато 

вчених та інженерів присвятили свої роботи пізнанню космічної  далечини.  

Незважаючи на чільну увагу людини до проблеми космосу. Його розуміння було 

історично змінним. Приміром, на відміну від сучасності, коли космос розглядається як 

безмежний простір, що лежить за межами нашої планети, в античності він зовсім інше значення 

– це був Всесвіт, в якому живе людина. Дане поняття сформувалося і концептуалізувалося у 

філософії анатичної Греції, воно означало Всесвіт, як впорядковане ціле. Вперше в цьому 

значенні термін «космос» зустрічається в Мілетській школі в Анаксімена: «Як душа наша, суща 

повітрям, скріплює нас воєдино, так дихання і повітря ходять весь космос». Згодом це поняття 

зустрічаємо у Піфагора, який ототожнює Всесвіт «космосом». Подібна думка зустрічається і в 

Геракліта, який описуючи космос неодноразово зауважував, що космос сталий, і вічний, а відтак 

його ні боги, ні люди – він завжди був, є і буде.  

В класичний період грецької філософії, проблема космосу, як гармонійно впорядкованого 

цілого і водночас Всесвіту, розробляється Платоном у діалозі «Тімей». Зокрема, мислитель 

вважає, що космос живий, одухотворений і організм, а людина є спорідненою частиною цього 

організму. Розумна душа космосу має математично впорядковану структуру, що дозволяє 

підтримувати космос в належному порядку. Космічній душі підпорядковується життя як 

космічного, так і громадського та індивідуального організмів . Громадський організм 

складається з розуму, душі і тіла. Космос народжується з вогню і в вогонь, тобто 

перетворюється. Згідно з Платоном, видимий космос створюється Деміургом відповідно до 

Прообраза «небуття» – безформної матерії, але спочатку тіла космосу Деміург мають створити 

космічну душу, яка має керувати самим космосом: « тіло [космосу] було створено гладким, 

всюди рівномірним, однаково поширеним на всі боки від центру, цілісним, досконалим і 

складеним з вчинених тіл. У його центрі Творець  дав місце душі, звідки поширив її по всій 

довжині і на додачу наділив нею тіло ззовні». У «Тімей»  Платон описує окрему людину як 

модель держави. Вона  складається з трьох шарів, яка відповідає трьом класам ідеального 

суспільства. А от Аристотель вважав по – іншому вчення про космічну душу. Якостями та 

функціями космічної душі він наділяє космічний Розум, який керує космосом. Його Космос 

складається з 56 сфер, на відміну від математичного космосу, таких філософів як Евдокса і 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Heritage_Dictionary
https://plato.stanford.edu/entries%20/nominalism-metaphysics/#WhaNom
https://plato.stanford.edu/entries%20/nominalism-metaphysics/#WhaNom
https://www.thoughtco.com/%20nominalism-vs-realism-2670598
https://www.thoughtco.com/%20nominalism-vs-realism-2670598
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Каліппа. Коли Аристотель критикував піфагорійське і платонівське вчення  про будову космосу, 

він сам виявився невільним від труднощів. Одна за його неперевершену аргументацію і його 

опори на чутливий осягаючий світ, визначили панування геоцентричної моделі. 

Космос – це уявлення про природній світ як про пластично упорядкованого гармонійного 

цілого. Термін «Космос» вживали для позначення «наряду», «прикраси» і «військового ладу. Як 

писали стоїки, космос перебуває в нескінченній порожнечі живим, розумним, сферичним, 

цільним тілом, а в центрі якого знаходиться Земля, навколо якої обертаються планетні сфери і 

сфера нерухомих зірок. 

Отже, греки поєднували в понятті «космос», упорядковуючу і естетичну функції. Вони 

писали, що космос – це представлення про природній світ, який  втілює в себе ідею естетично 

відмінного порядку і краси. Він живий, розумна істота, сховище космічного розуму, душі та 

тіла. 
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ТЕОЦЕНТРИЗМ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ 

 

Середньовічна філософія - це філософія феодального суспільства з пануванням релігії 

та церкви у всіх сферах соціального буття. Саме через це характерною особливістю періоду 

середньовіччя є теоцентризм. Головними об'єктами філософського пізнання стають не космос і 

природа (як в античній філософії), а бог і людська душа. 

Античність не знала ідеї трансцендентного (потойбічного стосовно реального світу) 

Бога. Вважалося, що боги, як і люди, живуть в єдиному для всіх космосі (космоцентричний 

світогляд). Середньовіччя по-іншому мислило про Бога, і світ. Бог творить світ з нічого, він 

абсолютно перший, істинне буття. Природа, як творіння Бога, втрачає свою самоцінність. Вона 

виступає тільки символом чи знаком божественної премудрості, адресованим людині. 

Відношення Бога і природи мислиться в категоріях справжнього і несправжнього буття елеатів: 

Бог єдиний, неподільний, незмінний (трансцендентний); природа множинна, подільна, рухома, 

але існує завдяки Богові. 

Середньовічне мислення, власне кажучи, є теоцентричним: реальністю, яка визначає все 

суще, є не природа, а бог.  

Принципи середньовічної філософії:  

1) Теоцентризм середньовічної філософії тримався на злиття з релігією і давав опору 

християнському поведінці людини в світі.  

2) Біблія розглядалася як джерело всіх знань про світ, природу та історію людства. 

Виходячи з цього виникла ціла наука про правильне тлумачення Біблії – екзегетика. 

Відповідно, середньовічна філософія, теоцентризм були цілком екзегетічни.  

3) Повчальність. Навчання і виховання мали цінність тільки тоді, коли були спрямовані 

на пізнання Бога і спасіння людської душі. Навчання будувалося на принципі діалогу, 

ерудованості та енциклопедичних знаннях педагога.  

4) Теоцентризм середньовічної філософії був позбавлений скептицизму і агностицизму. 

Божественні вказівки і одкровення могли бути пізнані шляхом осяянь, через віру. Фізичний світ 

вивчався за допомогою науки, а божественна природа – за допомогою Божественних одкровень. 

Виділялися дві основні істини: божественна і мирська, які теоцентризм середньовічної 
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філософії симбіотичності об‘єднував. Особисте спасіння і торжество християнських істин 

обґрунтовувалися у всесвітньому масштабі.  

Теоцентризм (грец. Theos – Бог + лат. Centrum – центр кола) – філософська концепція, в 

основі якої лежить розуміння Бога як абсолютного, досконалого, найвищого буття, джерела 

всього життя і будь-якого блага. При цьому основою моральності служить шанування Бога і 

служіння йому, а наслідування і уподібнення Йому вважається вищою метою людського життя. 

Він центр світобудови  і його початок є дія.  

Принцип теоцентризму поширюється і на пізнання, де найвищу сходинку в системі 

знання займає теологія; нижче неї - філософія, яка знаходиться на службі в теології; ще нижче - 

різні приватні і прикладні науки.  

Середньовічна філософія була нерозривно зв'язана з християнством, тому загально-

філософські і християнські ідеї тісно в ній переплітаються. 

Корені філософії середніх століть ідуть у релігії єдинобожжя (монотеїзму). В основі 

християнського монотеїзму лежать два найважливіших принципи, далеких релігійно-

міфологічній свідомості і відповідно філософському мисленню язичницького світу: ідея 

утворення й ідея одкровення. Обидві вони тісно між собою зв'язані, тому що припускають 

єдиного особистого Бога, Бог є реальністю, що визначає все суще. Ідея утвору лежить в основі 

середньовічної онтології, а ідея одкровення складає фундамент навчання про пізнання.  

Таким чином, розходження у функціях, виконуваних людьми, є результатом не 

суспільного поділу праці, а цільової діяльності бога.  

Зрозуміло, що в середні століття, в епоху теоцентризму, прагнули обґрунтувати 

правомірність представлень про Бога. Повсякденна релігійна свідомість вважала буття Бога 

очевидним остільки, оскільки кожна людина має поняття про нього.  

По Августину, Бог осягається в глибинах людської душі, варто тільки зануритися в них, і 

ви знайдете Бога.  

Дамаскін виходив з того, що поняття про Бога укорінено в серці кожної людини.  

Розглянуті погляди одержали своє узагальнення в так званому онтологічному доказі 

Ансельма. Ансельм вважав, що ідеї існують реально. Якщо є ідея Бога, то існує і сам Бог. 

Спростовуючи Ансельма, класик середньовічної схоластики Хома Аквінський прагнув йти від 

світу до Бога і приводив на цей рахунок ряд «доказів».  

Перший «доказ» повторює міркування Аристотеля про першорушій: кожен предмет 

спонукуваний іншим, окрім першорушія. В другому «доказі» стверджується, що світ повинен 

мати абсолютно необхідні причини. У третьому «доказі» Бог розуміється як вихідна основа 

всього сущого, відсутність якої вважається безглуздим. У четвертому «доказі» Бог розуміється 

як вершина досконалості, у п'ятому «доказі» – як остання мета, що гармонізує всі доцільні 

процеси.  

У науці відсутні достовірні докази існування Бога. У філософії й теології приводяться 

аргументи на користь дійсності Бога, які поки що є не дуже переконливими. Натомість людині, 

яка вірує в існування Бога вони, мабуть, і не потрібні. Адже Бог відкрився людям з вигуком «Я - 

сущий». У будь-якому випадку – існує Бог чи ні - філософський зміст представлення про 

геоцентризм є органічною стадією розвитку філософських поглядів. Той, хто не визнає 

існування Бога, може в дусі середньовічного символізму стверджувати, що в монотеїзмі і 

теоцентризмі сховані могутні шари філософського знання.  

Отже, теоцентризм – принцип, відповідно до якого Бог є центром, фокусом 

середньовічних філософських і релігійних представлень; конкретизує принцип абсолютної 

особистості.  

Література 

1. Антологія філософії середніх століть і епохи Відродження. – К., 2001.  

2. СпиркинА.г. Философия: Учебник. - М., 2001.  

3. Чанишев А.Н. Курс лекцій по античній і середньовічній історії. – М., 1991.  

4. Філософська енциклопедія. – М., 1994.  

 



230 

 

УДК 342 

ВОЛОШИН Михайло, студент 2 курсу  

юридичного факультету 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник – САМАРСЬКИЙ А. Ю., 

канд. філос. наук, доцент 

 

ФЕНОМЕН ВІДЧУЖЕННЯ ПРАЦІ В СУСПІЛЬНОМУ БУТТІ 

 

Свою працю «Відчуження праці» Карл Маркс починає розповіддю про те, що він 

говорить про робітників, які є бідними адже викладаються заради роботи, тим самим кажучи що 

чим більше вони працюють, тим менше вони мають для себе. Він  детально пояснює, що праця 

робить чудові речі для заможних, але нічого для бідних. 

Відчуження праці полягає в тому, що для робітника вона є чимось зовнішнім, тим, що 

йому не належить, вона руйнує його внутрішній світ, не дозволяє йому розвиватися духовно, 

культурно, вона забирає в нього все. Через це  працюючи працівник відчуває себе немов би не в 

собі, і навпаки, коли він не працює він в собі. Тому робітник відчуває себе комфортно 

виконуючи лише  тваринні функції.  

Відчуження праці людини відчужує від нього природу, його самого, його особисту 

діяльну функцію та відчужує людину від роду, тобто для людини праця стає лише засобом, за 

допомогою якого можна заробити на життя, харчування та інше Саме життя виявляється для 

нього лише способом життя.  

Якщо для тварини життєдіяльність є несвідомою, то для людини вона є навпаки 

свідомою. Саме це відрізняє людину від тварини. Відчуження праці ж, робить так, що людина 

як істота свідома робить свою життєдіяльність лише для того щоб вижити в світі . 

К. Маркс порівнює людину з твариною: тоді, як тварина будує собі будинок, житло, дім 

лиш задля життя, для свого потомства, людина ж робить це не лише для цього, а й по законах 

краси, розкоші. 

Так, саме вперше людина дійсно стверджує себе як родова істота. 

Отже, відчуження праці має такі результати: 

- родова сутність стає чужою для людини, перетворюється в засіб індивідуального 

існування людини. 

- відчуження людини від людини. Коли людина відчужується сама від себе, від неї 

відвертаються інші. Як людина ставиться до праці, так до людини ставляться інші. 

Взагалі, коли люди відчужені один від одного, кожен з них відчужений від людської 

сутності, все це наслідок заперечення людиною родової сутності. 

Відчуження, будь які відносини в яких задіяна особа сама по відношенню до себе, 

реалізується, виявляється у відносинах людини з іншою людиною. 

Якщо продукт праці не належить працівникові, якщо він суперечить йому як чужа сила, 

це можливо лише, тоді коли продукт належить іншій людині. Для когось праця являється 

тяжкою, тоді комусь вона приносить задоволення, життєрадісність. Це ніяк не вищі сили, це 

сама людина, яка є чужою працею, правлячою над іншими людьми.  

Людина може відноситися до своєї праці з ненавистю, все, що вона робитиме, не буде 

приносити їй задоволення, людина зненавидить її, адже вважатиме, що вона працює для когось 

іншого, для чужої людини в загалом так воно і є і саме це описується в творі «Відчуження».  
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ПОНЯТТЯ «ІСТИНА», ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ІСТИНИ 

 

За всіх часів людство намагалося дізнатися істину. Людина розвиваючи свідомість, 

завжди шукає істину. У пошуках істини вона навчається усвідомлювати себе і світ, де 

народилась та існує. Кожна людина індивідуальна і виборює свою правду, тому й виникає 

постійне протиріччя понять істини. 

Слово «істина» є запозиченням із старослов'янської мови. У старослов'янській вона 

породжена словом «ість» («справжній, відверто-зрозумілий, дійсний») за допомогою суфікса – 

ін. Істина – це буття, суще, те, що є. Отже, і в грецькій і в слов'янських мовах «істина» означає 

відкритість буття, вихід сущого з таємності. Те, що є, те відкрито, не приховано від людини. 

Істина є правильне відображення суб'єктом об‟єктивної дійсності, що повинно бути 

підтверджене практикою. 

Істина – одна з центральних категорій гносеології, правильне відображення об'єктивної 

дійсності у свідомості людини, її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях 

об'єктивної дійсності. 

У тлумачному словнику української мови істина трактується також як правда, як 

положення, твердження, судження, перевірене практикою, досвідом. 

Існує три види істини: 

- абсолютна істина  повне, вичерпне знання. 

- об'єктивна істина  такий зміст наших знань, що не залежить від суб'єкта за змістом (за 

формою завжди залежить, тому істина суб'єктивна за формою). 

- відносна істина  форма вираження об'єктивної істини, яка відображає певну повноту 

знань, певну міру чіткості і точності, яка досягнена на певному етапі розвитку науки. 

Так, представники об'єктивного ідеалізму (Платон, Фома Аквінський, Гегель та ін.) 

представляють істину як атрибут ідеального. Гегель, наприклад, говорив: «Істина це 

відповідність якого-небудь змісту думки самому собі». Суб'єктивні ідеалісти (Кант, Берклі, Юм, 

Мах, Авенаріус та ін.) зводять істину до властивостей внутрішнього світу особи.  

Матеріалісти, розуміючи «дійсність» як світ матеріальних речей, трактують істину як 

адекватне відображення в людській свідомості об'єктивної реальності. 

Різноманітні історичні інтерпретації проблеми істини.  

В античності винайшли концепцію відповідності. Істину виділяли в тому, що наявні речі 

інтерпретувалися як вияви ідеї (за Платоном) або форми (за Аристотелем).  

У середньовічній християнській філософії істину вбачали у Богові, в його одкровенні.  

У Новий час як істинне знання розглядали відомості, які містяться в почуттях (Бекон, 

Локк), а також ясних ідеях (Декарт, Лейбніц).  

У XX ст. аналітики (неопозитивісти) спочатку дотримувались концепції відповідності. А 

саме, з'ясовували відповідність суджень і умовиводів дійсному стану справ, фактам. Нарешті, 

частина аналітиків, прихильників визначення значення слова як його використання (за 

Вітгінштайном) фактично розвивають прагматичну концепцію істини. Із сучасних філософів 

саме аналітики займаються проблемою істини найбільш ґрунтовно. 

- Феноменологи з вихідних чуттєвих вражень конструюють ейдоси і поняття, а потім 

оцінюють зовнішній світ на їхній основі. Прагматичну концепцію істини вони майже не 

використовують.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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- Герменевтики вважають істиною вдалий контакт речі з людиною, речі відкриваються, і 

відбувається злиття горизонтів речі й людини. Аналітики приписують ознаки істинності 

судженням, герме-невтики самим речам (порівняйте: істинний друг). 

- Постмодерністи ставляться до проблеми істини без поваги. Будь-який текст у них має 

багато змістів, а смисл вони розуміють як почуття, значення зовнішнього світу як критеріїв 

істини фактично спростовують. 

Разом з питанням про принципову можливість пізнання оточуючого людину світу іншою 

не менше важливою проблемою гносеології виступає істинність, достовірність наших знань. 

Арістотель свого часу визначив істину як «відповідність знання дійсності». 

Різні філософські школи, приймаючи дане трактування істини, дуже своєрідно 

характеризують поняття «дійсності», а звідси і саме розуміння істини істотно змінюється.  В 

такому трактуванні істина виразно проявляє свій подвійний, об'єктивно-суб'єктивний характер. 

З одного боку, істина є знанням, явищем людським, суб'єктивним за формою (прояв духу) і 

належністю, а з іншої, істина не «сидить в речах» і не «створюється нами»: вона є 

характеристикою міри адекватності знання, усвідомлення суті об'єкту суб'єктом. 

Отже, метою пізнання є істина. Що це таке? Істина – це правильне, перевірене 

практикою, відображення в нашій свідомості предметів та явищ природи і суспільства, що 

існують поза свідомістю і незалежно від неї. 

Література 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. «Перун», 2005; 

2. http://osvita.ua - Істина як філософське поняття; 

3. http://zdamsam.ru/ - Лекція III.2. Істинність й  розуміння; 

4. https://uk.wikipedia.org -  Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії; 

5. http://pidruchniki.com - Проблема істини у філософії. 
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ЛОГІЧНІ ОПЕРАЦІЇ З ПОНЯТТЯМИ 

 

Оперування поняттями є необхідною умовою наукового мислення.Для того, щоб 

утворити поняття необхідно виділити суттєві ознаки предмета, що неможливо без уміння 

розкриватизміст поняття, знаходити його складові (частини), з'ясовувати вид 

визначення,оцінювати його коректність, виявляти помилки, яких припускаються з різних 

причин, інабувати навичок самостійного утворення правильних дефініцій понять.Таке 

філігранне вміння оперувати поняттями надзвичайно важливе для юриста. Адже у практиці 

юриста точність використання понять є надзвичайно важливою. У кримінальному праві замість 

терміну «зміст поняття» використовується специфічне поняття «склад злочину». Кожен склад 

злочину є юридичне поняття про певний суспільно небезпечний вчинок, тому від точності 

розуміння змісту поняття залежить правильність кваліфікації злочину. Щоб бути фахівцем у 

будь-якій галузі необхідно правильно використовувати систему специфічних понять з чітко 

визначеним змістом, що характеризуються однозначністю – термінологію. Правильність 

використання обумовлюється знанням і розумінням правил, за якими будується така логічна 

операція як дефініція, або визначення будь-якого поняття, в тому числі і терміну. 

Поняття – це логічна форма думки, думка про предмет. Поняття є ідеальним образом 

предмета, що існує в свідомості людини, ґрунтується на узагальненні найістотнішого, тобто тих 

ознак явища, які й відрізняють його від інших явищ. Тому поняття позначає не власне 

http://osvita.ua/
http://zdamsam.ru/
https://uk.wikipedia.org/
http://pidruchniki.com/


233 

 

конкретний предмет або явище, а групуоднорідних предметівабо явищблизьких за суттєвими 

ознаками. Будь-яке поняття складається в мисленні людини як результат складних розумових 

операцій, ане як результат прямого, механічного копіювання якогось елемента дійсності. 

Операції з поняттями – це логічні дії, внаслідок яких утворяться нові поняття. Операція 

об'єднання понять полягає в тому, що два поняття об'єднують в одне, а їхні класи зливаються в 

один клас. Операція множення понять полягає в утворенні нового поняття на підставі 

виникнення нової родової ознаки, виділеної з початкових понять. Операція заперечення понять 

полягає в утворенні нового поняття шляхом заперечення істотних ознак вихідного. Операція 

узагальнення понять – операція узагальнення істотних ознак вихідних понять і формування 

таким шляхом більш абстрактних понять. Операція обмеження понять відбувається, навпаки, 

шляхом конкретизації істотних ознак вихідних понять, виділення з них конкретніших рис. 

Операція визначення понять – логічна операція, що встановлює зміст поняття чи роз‘яснює 

значення терміну.  

Виділяючи суттєве, поняття не містять всієї різноманітності індивідуальних ознак 

предметів, проте відволікаючись від несуттєвого, випадкового, поняття дозволяють глибше 

проникати у дійсність, відображувати її з більшою повнотою, на що не здатне чуттєве пізнання. 
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ПРОБЛЕМА ЖИТТЯ ТА СМЕРТІ В ДУХОВНОМУ ДОСВІДІ ЛЮДСТВА 

 

Проблема життя і смерті пов'язана з переживаннями людиною свого власного 

перебування в світі. Подвійна (біологічна і соціальна) природа людини зумовлює те, що він 

народжується як би двічі. На початку як біологічна істота (індивід), а потім як соціальне 

(особистість). Тому філософи і смерть розглядають не тільки як природне, але і як соціальне 

явище. 

Під смертю взагалі розуміється природний кінець кожній живої істоти. Однак, на відміну 

від інших живих істот, людина усвідомлює свою смертність. При цьому усвідомлення або 

осмислення смерті відбувається по-різному.  

Питання про смерть стає для людини предметом його духовного виміру, особистісного та 

релігійного переживання, пов'язаного з таким екзістенціала, як страх, любов, віра, надія, вина і 

т.п. 

Сенс життя не дається людині ззовні. Його треба знайти. Вже самі пошуки сенсу роблять 

життя осмисленим. У філософії існують різні концепції сенсу життя: 

- Гедонізм (жити – значить насолоджуватися). 

- Аскетизм (жити – значить відрікатися від світу,катувати плоть заради спокутування 

гріхів…) 

- Евдемонізм (жити – значить прагнути до щастя як призначенням людини) 

- Етика боргу ( жити – значить жертвувати собою в ім'я служіння ідеалу) 

- Утилітаризм (жити – значить з усього отримувати користь). 

- Прагматизм (жити – значить прагнути до успіху, дотримуючись принципу «мета 

виправдовує засоби»). 

Сенс життя – це особистісний вибір кожної окремої людини. Він полягає в самореалізації 

потенціалу особистості, в виборі не тільки загальноприйнятих в суспільстві цінностей, але 

також і тих, які обумовлені індивідуальними якостями людини, його особистим життям. 

Проблема цінності життя нерозривно пов'язана з проблемою її сенсу. У даній статті 

зроблена спроба показати, яким чином еволюція уявлень про сенс життя породила метафізичні 



234 

 

платформи в розумінні її цінності – класичну та некласичну. 

Перша виступає каркасом опозиції техницизм, сциентизм, раціоналізм - антітехніцізма, 

Антисцієнтисти, ірраціоналізм і спирається переважно на класичну філософію і науку Нового 

часу. Тут розуміння сенсу життя варіюється від безмежного саморозкриття людини через його 

розум і через множення його могутності (як, наприклад, у філософів Відродження) до осягнення 

страждання як глибинної основи його існування (наприклад, у Шопенгауера). Відповідно, 

цінність життя варіюється від абсолютної цінності, від антропоцентризму до цінності 

мінімальної (скажімо, тільки як провідника могутності Бога або якоїсь ірраціональної світової 

волі). 

Друга метафізична платформа виступає основою формується переважно з кінця XIX в. 

світоглядної, аксіологічного орієнтації, яка як би обмежує рамки зазначеної вище опозиції і 

виводить на новий рівень розуміння сенсу і цінності життя як неоднозначних, нелінійно 

розвиваються сутностей, або феноменів свідомості людини. Ця платформа базується в 

основному на екзистенційно-феноменологічної філософської традиції. Вона зафіксована також в 

роботах постмодерністів (Ж.Дельоз і ін.). Дана платформа пов'язана з некласичної наукою XX 

сторіччя і філософськими уявленнями про багатовимірності людської свідомості. 

Власне, всі глобальні проблеми людства  пов'язані з успішними спробами такої тотальної 

технологізації окремих сфер людської діяльності і в той же час з нездатністю забезпечення їх 

взаємної кореляції, гармонізації та вищого синтезу в ноосферу як абсолютної гуманістичної 

цінності, про створення якої так палко мріяв В.Вернадський. Можливо, це і могло б здійснитися 

в недалекому майбутньому. Однак під кінець століття визріла нова глобальна проблема, яка, як 

видається, перекриває за своїм розмахом і гостроті всі відомі з часів перших доповідей 

Римського клубу і ставить під сумнів найстійкіший, здавалося б, зразок раціонального розвитку 

людства – зміну поколінь.  

Ця проблема – життя і смерті як науково розроблених технологій, що дають можливість 

якісно нового управління вітальними й летальними процесами,– стає зараз предметом 

перманентного обговорення світової духовної еліти (так, на минулому в 1997 р у Фрайбурзі 

Першої міжнародної конференції «Етичні кодекси в медицині і біотехнології «зібралося понад 

600 вчених, філософів, лікарів, священнослужителів) і проблематикою масового суспільної 

свідомості (соціологічні опитування, різного роду художні твори). На наш погляд, за окремими 

дискурсами, що стосуються конкретних технічних аспектів проблеми, проглядається нове 

герменевтичне коло смислів і цінностей людського життя, багато з яких істотно відрізняються 

від традиційних. 

Філософські доводи з приводу життя і смерті, звичайно ж, не є чимось новим. Більш 

того, в історії важко знайти філософа, який ігнорував би цю проблему.  

 

УДК 122/129  

ГАЦЬ Анастасія, студентка 3 курсу  

факультету захисту рослин, екології та біотехнологій, 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – КУЛЬТЕНКО В.П.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

СВОБОДА ЧИ НЕОБХІДНІСТЬ? 

 

Для філософа немає, мабуть, теми складнішої, аніж тема свободи. Це подібне до теми 

любові у поезії. Поняття волі для кожної людини сугубо особисте і тлумачення її неоднозначні. 

У сучасному світі воля є культовою цінністю, але при цьому всі розуміють її по різному.  

Свобода і воля – так багато запитань і значень. Коли тебе питають: «Чи ти вільний?», ти, 

певно, відповідаєш: «Так, вільний!» Проте, подумки додаєш: «…мене ж ніхто за гратами не 

тримає». Якщо це питання змусить тебе задуматися, то відкриєш для себе свої залежності, 
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невільності чи обмеження. Живемо в демократичній державі. Наш основний конституційний 

закон гласить, що кожен має багато свобод: свободу слова і думки, свободу пересування і місце 

проживання, свободу совісті і віросповідання. Можна приймати «волю» у буквальному 

значенні. У деяких малорозвинених державах зберігся рабовласницький лад, проте більшість із 

нас є вільними людьми. Дехто за злочинну поведінку розплачується своєю свободою у місцях 

позбавлення волі, або, простіше кажучи, у в‟язницях. Ті люди, напевно, більше цінують 

свободу, що її втратили та якою так легко нехтуємо ми. Крім того, ми є жителями своєї країни, 

громадянами держави. А також «громадянами» Небесного Царства. Кожен із нас постійно 

знаходиться на роздоріжжі: чи маю я право чинити так, як вважаю за потрібне? 

Більше, аніж фізичні обмеження, кожен із нас відчуває обмеження, які не пов‟язані з 

фізичними заборонами. Швидше, вони спричинені нашим внутрішнім голосом совісті та 

зовнішнім середовищем, у якому перебуваємо, та загальними настроями, що панують у 

суспільстві. 

Кожен намагається брати до уваги те, що говорять близькі та друзі. Вони являються 

близькими нам людьми, ми їм довіряємо. Коли ти одягаєш щось, що тобі не підходить, то мама 

не скаже, що тобі цей одяг дуже личить. Отже, з довіри до близьких, до їхньої думки 

починається і конфлікт свободи волі особистості. 

Кожна людина, якою б вона не була, наділена внутрішнім чуттям морально відповідного. 

Те, що ми називаємо совістю, наш внутрішній голос, внутрішні рамки, які щось дозволяють, а 

щось забороняють робити. Тобто в кожного з нас є межі внутрішньої моралі, якими теж 

задаються межі нашої свободи. 

Крім того, ми живемо не на безлюдному острові – всі ми є членами суспільства. 

Відповідно до того середовища, у якому ми знаходимось, ми регулюємо свою поведінку: у 

вишах – старанні студенти, вдома – діти батьків, між друзями – веселі тинейджери. Часто серед 

сотні ролей, які ми виконуємо в різних обставинах життя, ми втрачаємо або так і не формуємо 

власного розуміння себе, хто ми є насправді. Молоді люди, навіть коли є практикуючими 

християнами, бояться торкатися релігійних тем у розмовах з різними незнайомими людьми, 

бояться відстоювати свою думку. 

Суспільство ставить нам свої рамки. Часто це виглядає досить жорстко, а іноді і 

жорстоко: «Або ти живеш, як ми, або ти – не наш». Рідко хто не боїться постати перед іншими 

«білою вороною» та твердо відстоювати свої світоглядні переконання. Зараз між молоддю 

досить проблемними залишаються теми, що стосуються християнської моралі. Можливо тому, 

що християнська мораль – це теж обмеження і доволі суттєве. Молодь хоче жити без обмежень, 

лейтмотивом цього бажання є гасло: «Живи без рамок. Ти – не фотографія». І в цьому є якийсь 

сенс. Але тільки життя згідно з принципами християнської моралі дає справжню свободу. 

У моєму розумінні воля – це займатися своєю улюбленою справою, приносити радість і 

гарний настрій своїм рідним і близьким. Для мене це становить життєві цінності, які ніяк не 

пов‟язані з патріотичними й політичними поглядами. Це тільки глибоко особистий стан душі, 

коли почуваєш себе щасливою людиною при будь-якому фінансовому або економічному 

становищі. Хоча для багатьох людей воля полягає в тому, щоб бути фінансово незалежними. 

 

УДК 1 

ГЛИВА Ірина, студентка 2 курсу 

 факультету інформаційних технологій  

Національний університет біоресурсів  

і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – КРАВЧЕНКО А.Г., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФІЇ ПРИРОДИ ФРІДРІХА ШЕЛЛІНҐА 
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У даній роботі розглядаються особливості філософії природи Фрідріха Шеллінґа, а саме 

її новаторство та вплив на подальший розвиток філософських ідей.  Було виділено основні 

принципи та передумови, що стали підґрунтям для формування концепцій мислителя.  

В результаті проведених досліджень, можна виокремити декілька причин створення 

Ф.Шеллінґом власної натурфілософської концепції. По-перше, це непогодження із теорією, що 

природа виходить з свідомості. Для нього природа є самостійним предметом філософствування. 

По-друге, потреба у поясненні зв‘язку між всіма явищами, яке не могло повністю дати 

природознавство. Тобто, дана філософія узагальнює досягнення природничих наук того часу 

для створення цілісної картини світу.Наукові досягнення з фізики, хімії та фізіології деяких 

вчених Шеллінґ застосував при розробці своїх концепцій. 

Шеллінґ сформував принцип історизму в природі. Вона історично давніша за свідомість, 

саме тому очевидно, що виникнення останньої зумовлено певним рядом змін у природі і не 

навпаки. До того ж, природа знаходиться в нескінченній еволюції.  

Новизна такої філософії полягає у відкритті динамічних протилежностей природи та 

розділення їх на ступені –  неживе, живе, людина. Протилежності виникають з єдиного і 

прагнуть до об‘єднання.  

Першим ступенем протилежностей є магнетизм: протилежності взаємодіють в одному 

тілі. У другому ступені(електрика)вони розділяються між іншими тілами. Абсолютно 

протилежними є тіла на третьому ступені(хімізм). Тут, в результаті взаємодії, відбувається 

повернення до початкового пункту. Якщо в магнетизмі таким є сили, то на ступені хімізму це 

тіла. 

Представленіідеї можна оформити у так звану схему натурфілософії Шеллінґа(див. Рис.  

1). Вона полягає в наступному. Тіло неживої природи має врівноважені сили. Якщо ці тіла 

вивести з рівновагивзаємодією, і вони будуть прагнути до постійного заспокоєння, йтиметься 

про хімічне явище. Безкінечна боротьба сил, в якій ніяк не може встановитись рівновага, якраз і 

є феноменом існування та одночасно життям природи в цілому.  

 

Рис.  1. Схема натурфілософії Шеллінга 

Явища органічного життя Шеллінґ класифікує, спираючись на принцип протилежностей. 

Роздвоєння у природі сили, що наділена властивостями живої, дає можливість створювати нові 

форми існування. В загальному, природа це організм, дезлагодженооб‘єднуються 

протилежності, взаємне заперечення гармонійно перекривається єднанням. На цьому базується 

цілісність живого організму. Тому неживе породжується з живого, а не навпаки: мертве тіло – 

продукт життєдіяльності, результат смерті живого. 

Життя природи відбувається уформі протилежності неорганічного та органічного. 

Органічна матерія зумовлює неорганічну, яка , у свою чергу, є необхідною умовою для 

існування органічної. Їх спільність та відмінність задані одночасно з виникненням. А 

утворились вони із спільного живого цілого, з природи. Буття кожного одушевленого тіла 

підтримується через безупинну переміну живої матерії з неживою. Як наслідок від 

діалектичного розвитку природи є душевність та духовність. 

У людині духовний початок усвідомлює себе. У природі ж навпаки – він є мимовільним, 

несвідомим.  
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Отже, в якості висновку, можна сказати, що основна роль у філософії природи Фрідріха 

Шеллінґа відведена принципу історизму. Саме за ним природа розглядається як об‘єкт з 

діяльнісним продуктивним характером, а не суб‘єкт. Природа є первинною.  Її розвиток та 

існування полягає у принципі полярності – постійної взаємодії та одночасно зміни 

протилежностей. Протилежності поділяються на ступені, які визначають існування неживого, 

живого та природи в цілому. 

Література 

1. http://stud.com.ua/37215/filosofiya/naturfilosofiya_shellinga 
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ЯКА ЦІНА МИТІ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ? 

 

Важливим аспектом філософського осмислення людини є врахування її природного руху 

замкненим колом: народження - життя - смерть. З давніх-давен людина намагалась якось 

осягнути цей вічний круговорот життя. У чому смисл природного процесу народження, 

розвитку, зрілості, старіння і смерті як людини, так і будь-якого іншого організму? Це питання 

виникає як намагання виправдати свою присутність на Землі, свою долю й призначення. 

Знайшовши таке виправдання, людина може змиритися з думкою про скінченність 

індивідуального буття. Таємниця людського існування полягає не в тому, щоб тільки жити 

(існувати), а й у тому, як і для чого (чи для кого) жити. 

Сенс життя кожної людини унікальний і неповторний, як і її життя. Людина завжди 

вільна у виборі сенсу і в його реалізації. Але свободу не можна ототожнювати зі свавіллям. її 

слід сприймати з точки зору відповідальності. Людина відповідає за вірно знайдений і 

реалізований сенс свого життя, життєвих ситуацій, що в них вона потрапляє. Людина повинна 

йти за своїм покликанням, у якому життя набуває сенсу. Відчути і знайти своє покликання їй 

допомагає самопізнання, відповідальність за реалізацію свого призначення, що на Землі 

допомагає узгодити універсальні життєві цінності з конкретними життєвимиситуаціями. 

Для кожної людини в наш буремний час надзвичайно важливим і актуальним питанням є 

питання: яка ціна миті? Почувши назву, багато людей однозначно скажуть, що краще жити 

миттю. Але занурившись в цю тему, все ж таки варто задуматись. Адже все добре, що в 

міру.Люди живуть миттю, часто не помічаючи важливих речей. Втім, так само, як і люди, які 

живуть завтрашнім днем, не помічають миттєвостей.  

Яскравим прикладом є соліст групи "Nirvana" КуртКобейн. Це людина, яка прожила 

життя не замислюючись про завтрашній день. Людина, для якої тут і зараз, було важливіше, ніж 

що небудь.Здавалося б, як настільки успішний виконавець може бути нещасним? Проживши 

життя, яке повністю складається з одного щасливого моменту, він забув про найважливіші речі, 

в житті будь-якої людини. А саме, про коханих людей. Тонувши в променях слави, алкоголю і 

наркотиків, цінувавши саме цю мить, він робив боляче людям, яким був небайдужий. Він 

шкодив не тільки своїм близьким, а й вів себе до неминучої загибелі. КуртКобейн помер 5 

квітня 1994 року, у віці 27 років, ввівши в себе дозу героїну несумісну з життям, після 

вистріливши собі в голову з рушниці.І після того, що сталося, чи можна назвати його життя 

щасливим? 

http://stud.com.ua/37215/filosofiya/naturfilosofiya_shellinga
http://e-works.com.ua/work/2884_Filosofski_idei_FShellinga.html
http://lektsii.net/3-138943.html
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Але не варто думати, коли живеш вчорашнім днем, ти зможеш стати щасливою 

людиною! У такому разі не можна насолодитися гарною погодою, помітити посмішки близької 

людини, оцінити теплих обіймів матері. Людина позбавляє своє життя по-справжньому світлих і 

щасливих моментів. Потрібно прагнути прожити життя цінуючи кожну мить, і водночас, не 

забувати про завтрашній день. 
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РОЗУМІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФІЇ Ж.-Ж. РУССО 

 

Уявлення про людину і суспільство складалися у Ж.-Ж. Руссо під впливом 

натуралістичних ідей французького Просвітництва, де людина розумілась  як істота, всі 

властивості і потреби якої тілесні і визначені природою. При цьому Руссо ставив «природний» 

стан людини вище за ті якостІ, якими наділяє його культура, підкреслюючи суперечності між 

природним і суспільним станом людини. Його заклик: «Назад до природи!» був свого роду 

реакцією на механіцизм філософії Нового часу. Визначаючи вище благо як гармонію людської 

діяльності з встановленим Богом моральним порядком, Руссо вважав найкращим суспільний 

стан людей, коли всі люди, на його думку, були добрі і вільні, не знали ні законів, ні власності, 

ні влади. Рівність людей визначається самою природою. Первісною ж причиною існуючої 

нерівності Руссо вважав встановлення приватної власності: «Та людина, яка, обкопавши і 

обгородивши певну ділянку землі, казала: «це моє» і знайшла людей, які були достатніми 

дурнями, щоб цьому повірити, була справжнім засновником громадянського суспільства». 

У своїй філософії права Руссо виходить з ідеї незалежної, вільної суверенної 

особистості. Хоча право панування і об‟єднання, порядок, ставлення керівників до керованих 

історично базуються  на насильстві, примусі, на завоюванні, все ж дійсною основою держави, за 

Руссо, є вільна воля людини. «Свобода є характерна властивість людини. Відмовитися від своєї 

свободи означає відмовитися від того, щоби бути людиною. Несвобода є відмова від своїх 

людських прав і навіть від своїх обов‟язків», - вважає Руссо. Раб не може мати ні прав, ні 

обов‟язків. Руссо стверджує, що основне завдання полягає в тому, щоб знайти таку форму 

спільного існування, щоб, зберігаючи всю суспільну владу, яка  захищала б і відстоювала 

особистість і власність кожної окремої людини, яка, приєднавшись до цього союзу, буде 

підкорятися лише самій собі і, таким чином, залишається такою ж вільною, як і раніше. 

Вирішення цього завдання дає «суспільний договір». Результатом є поява єдиного моральної і 

колективної явища - держави, що володіє життям, волею і законами. 

Однак, на відміну від інших теоретиків природного права, які вважали, що з природного 

стану люди відразу переходять до соціальної організації, Руссо передбачав між ними перехідний 

період. Це другий «природний» стан заснований на сімейно-патріархальних відносинах. 

Нерівність в ньому ледь помітна і зводиться до природних відмінностей (вік, фізична сила і 

т.п.). Ця епоха, на думку Руссо, була найщасливішою і доволі тривалою в житті людства. Вона 

завершується встановленням приватної власності, суспільного договору і держави. 

Найістотнішим при укладенні суспільного договору, згідно з Руссо, є те, що 

встановлюється суверенітет народу, який неподільний і невідчужуваний. За цими 

характеристиками міститься переконання Руссо в тому, що влада повинна належати тільки 
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народу,  що вона не може відчужуватися від нього, тобто приймати або відкидати закони може 

лише народ. Так виражається його загальна воля. Тут Руссо вводить в свою теорію відмінність 

між «загальною волею» і «волею всіх». Справа в тому, що кожен член суспільства може 

переслідувати свої приватні інтереси і виступати як приватна особа. У цьому випадку інтереси 

всіх членів суспільства різні, часом протилежні, і «воля всіх» висловлює якусь середню 

складову цих інтересів. У «загальної волі» виражається єдність інтересів всіх учасників 

суспільного договору, які в даному випадку виступають вже не як приватні особи, а як 

громадяни. «Часто існує чимале розходження між волею всіх і загальною волею. Ця друга 

дотримує тільки загальні інтереси, перша - інтереси приватні», - писав Руссо. Але саме згода 

інтересів робить можливим подальше існування суспільства. 

Жан-Жак Руссо відкрито говорив про суверенітет народу, про верховенство влади 

народу. Руссо вважав, що утворення держави призвело до поглиблення суспільної нерівності. 

Майнова нерівність і право приватної власності – це економічна нерівність, а встановлення 

державної влади – політична нерівність. Центральною в працях Руссо є ідея народного 

суверенітету – людина, об‘єднуючись з іншими людьми, не повинна втрачати своїх природних 

прав і зберігати свободу. Основою законної влади є згода людей, виявом якої є суспільний 

договір. Людина віддає себе під вище керівництво загальної волі й тим самим стає її 

учасницею. Вся влада переходить до її верховного носія, яким є всі учасники договору, тобто 

народ. Суверенітет належить народові.  

Отже, два суттєві принципи теорії «суспільного договору»: 

1) повага до природних і невід‘ємних прав людини; 

2) покладання на публічну владу обов‘язків їх поважати, слугуючи всій нації.  

Таким чином, можна зробити висновок, що воля народу ставиться вище всякої 

законності. Руссо вважав, що демократія була найкращим способом забезпечення загального 

добробуту при збереженні індивідуальної свободи під владою закону. 
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ЩО ТАКЕ ЩАСТЯ, АБО ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО СЕНС ЖИТТЯ 

 

На відміну від тварин, інстинкти не диктують людині як їй діяти. На відміну від предків, 

традиції не диктують сучасній людині, що вона повинна  робити. Не знаючи ані того, що їй 

треба, ані того, що вона повинна робити, людина, схоже, втратила ясне бачення того, чого вона 

по-справжньому бажає. У результаті вона хоче того, що й інші, або робить те, чого від неї  хтось 

очікує. Інакше кажучи, людина поступово втрачає свою індивідуальність, не може зробити 

правильний вибір і руйнує своє життя.  

Сучасна  людина, все частіше розставляє пріоритети, спираючись на погляди та бажання 

інших. Людське життя орієнтується на певний сенс, до якого треба дійти, на цілі, яких треба  

досягти, або ж на людей, яких вона любить. Коли досягається ціль, рідні і близькі щасливі, вони 

знаходяться поруч. Саме тоді людина досягає гармонії. Ця концепція найчастіше зустрічається у 

сучасному суспільстві. На перший погляд, нічого поганого в цьому немає, при такому розкладі 

соціум повинен розвиватися  і процвітати.  Але, якщо задуматись глибше, виникає думка: що 

відбувається з людиною, коли вона не в силах  здійснити задумане, або ж люди, заради яких 

вона живе, йдуть з її життя? Спостерігаємо наступне: емоційний фон досить швидко 

змінюється, людина  розчаровується, починає шукати причини цих негативних наслідків і часто 

звинувачує  себе. У багатьох  таких випадках життя втрачає сенс, і людину поглинає фрустрація, 
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що негативно впливає на її психіку. Такі люди можуть стати душевно хворими, алкоголіками і 

наркоманами.  

У чому ж полягає сенс життя? Як треба розставляти пріоритети, щоби розвивати свою 

особистість і не зламатися під натиском життєвих труднощів?  Ці питання обов‟язково постають 

перед кожною людиною, коли вона дорослішає, переходить вiд однієї стадії свого розвитку  до 

іншої. Коли у визначенні способу життя i поведінці починає домінувати інтелект, людина 

починає глибше занурюватись у свою підсвідомість і шукати там відповіді. Зазвичай, питання 

про сенс життя залишається відкритим питанням. Адже кожна людина вбачає сенс у важливих 

саме для неї речах. Насправді, воно  є одним з найскладніших питань, яке постало перед 

людством з самого початку його існування. Ще гострішим воно стає в наші дні. Особливо часто 

такі запитання постають перед нами в моменти усвідомлення скінченності життя. 

Фрейд в одному із  своїх листів писав: «Коли людина задає питання про сенс і цінності 

життя, вона є хворою, оскільки ні того, ні іншого об‟єктивно не існує; поручитися можна лише 

за те, що у людини є запас незадоволеного лібідо» [1]. На мою думку, визначаючи сенс  життя, 

ми автоматично встановлюємо певні обмеження, заганяємо  себе в рамки, відмовляючись від 

багатьох речей. Не можна дати однозначну відповідь на гострі питання, такі як: для чого є життя 

на землі і як правильно його прожити.  

Питання про сенс життя було актуальним у всі часи. Багато визначних мислителів, 

науковців присвятили йому не одну працю. Кожен висував свої думки і намагався науково їх 

обґрунтувати. Все ж однозначної відповіді не пролунало й до сьогодні  і, здається, її не буде й 

надалі, адже скільки у світі людей, стільки у світі думок. Сенс повинен бути віднайдений, але не 

може бути створений. Створити можна лише відчуття сенсу. Отже, людина, втікаючи  від 

відчуття втрати сенсу, створює квазі-сенси.  А. Ейнштейн помітив, що той, хто відчуває, що 

його життя позбавлене сенсу, не тільки нещасливий, але й навряд чи життєздатний. Людина, яка 

концентрує свою увагу на певних головних для неї цілях, часто живе лише бажанням їх 

здійснити. Все життя зосереджене на чомусь одному, тому підсвідомо починається поділ благ на 

головні і другорядні. Не отримуючи бажаного результату, емоційний фон різко змінюється, і 

людина починає зовсім по іншому дивитися на світ. Сприйняття навколишнього середовища 

абсолютно змінюється не в кращу сторону, що  й підтверджує спостереження А. Ейнштейна. 

Можна зробити наступні висновки: якщо людина позбавлена, по тим чи іншим 

причинам, сенсу життя, відчуття якого зробило б її щасливою, вона намагається відчути це 

щастя іншими шляхами. Ці шляхи виражаються по різному – прийняття алкогольних, 

наркотичних речовин або хімічних препаратів. У результаті отримуємо деградацію суспільства. 

Виникає питання: для чого ускладнювати собі життя, розставляти безглузді пріоритети? Сенс 

життя проявляється у конкретному сенсі в кожній конкретній ситуації. Щодня виникає безліч 

потреб і бажань, у яких закладений свій сенс і своя ціль. Переходячи з однієї стадії розвитку до 

іншої, потрапляючи у певні життєві ситуації, пріоритети визначаються самі по собі. Сенс є у 

всьому, до чого ми дотичні у своєму житті, і він є різним, багатоманітним. Коли помічаєш красу 

в простих речах, відчуваєш щастя від кожного моменту, життя стає простим і зрозумілим, і 

людина реалізує свій творчий потенціал, знаходить себе і стає щасливою.  
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ПРОБЛЕМА ПАТРІОТИЗМУ У ТВОРЧОСТІ В.ЛИПИНСЬКОГО 

 

Наше сьогодення має багато проблем і одна з них – виховання почуття патріотизму у 

молоді. З цією метою створено багато документальних і художніх фільмів, написано немало 

художніх і публіцистичних творів. Хотілося б зупинитися на творі видатного українського 

політичного діяча, історика, публіциста і соціолога В.Липинського «Націоналізм, патріотизм і 

шовінізм (з листа до Б.Шемета)». 

Зокрема автор вище згаданого листа при спілкуванні з адресатом висвітлює питання 

патріотизму в поєднанні з проблемами націоналізму і шовінізму, що робить цей твір цікавим і 

пізнавальним. 

Патріотизм це суспільно-психологічне і моральне почуття, яке включає в себе відданість 

і любов до своєї Батьківщини, до свого народу, здатність до захисту їх не тільки від зовнішніх 

ворогів, але і внутрішніх, деградованих людей. Громадяни, що усвідомлюють і цінують свою 

національність, є найбільш ефективним державотворчим ресурсом. Націоналізм – це ідеологія і 

напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми 

суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі. Шовінізм – це пропагування 

переваги одного народу над іншими народами й обґрунтування «права» на дискримінацію та 

пригнічення інших націй.  

Сутність територіального патріотизму В.Липинський бачив у появі почуттів солідарності 

та єдності всього українського народу, незалежно від їх етнічного походження, класової 

належності, віросповідання, соціально – культурного рівня. Любов до української землі яка 

годує всіх її мешканців, є об‟єктивною передумовою створення соціально – національного 

союзу. Захоплення рідним краєм, вважає Липинський, – є необхідною і єдиною можливістю того 

найтіснішого у світі зв‟язку людей, що називається нацією. Заклик до соціально–класової чи 

національної нетерпимості, на думку мислителя, – явище руйнівне, що призведе до взаємної 

ненависті український народ. Тому аристократія у автора твору зв‟язана не стільки з 

українською національністю, скільки з українською державністю. Територіальний чинник грає в 

аристократії важливу роль, ніж чинник національний. З цього державного чинника вчений 

виводить і поняття патріотизму, визначаючи його як свідомість своєї території, а не сама 

територія, любов до своєї землі, до своєї Батьківщини і до всіх без винятку її мешканців. Він 

засуджує націоналізм в основі якого лежить свідомість громади, а не території. Липинський 

зауважує, що брак територіального патріотизму, який торкається і чужонаціональних елементів, 

що заселяють Україну, завжди відігравав негативну роль у творенні української державності. 

«Україна – зазначав мислитель, – завжди була гніздом, яке постачало фанатиків 

екстериторіальної віросповідності. Патріотів українських і українського патріотизму історія 

наша за виняткомодиниць і епізодів не знає. Не маючи ж патріотизму, – не маючи свідомості 

своєїтериторії і почуття спільності всіх її мешканців – ми не могли мати на ній і своєї які 

творили на Україні державу, не було українського патріотизму, тобто свідомості своєї 

української території»  

Нація може постати лише за умови витворення в етнічному колективі «свідомої» 

національної ідеї, коли статичні характеристики «ми» – етносу» стануть предметом його 

теоретичного осмислення, філософської рефлексії й, коли це «стихійне» «ми» перетвориться на 

«свідому себе-цілість», яка, усвідомлюючи свою окремішність, бореться за своє існування і 

прагне його продовження. Тож від часу усвідомлення народом своєї національної 

індивідуальності  розпочинається становлення нової спільноти − «ми-нації». Подальше 

зміцнення національних прикмет відбувається на ґрунті чуття територіальної єдності – 
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«свідомості територіального патріотизму». 

Але Липинський застерігав, що українська держава ніколи не відродиться, якщо 

консервативні елементи – ці найбільш освічені й генетично найбільш здатні до державної 

роботи верхні шари громадянства перейдуть у російський або польський табір. Сьогодні 

Україна втрачає найбільш освічених і здатних до культурної й державотворчої роботи людей 

уже тільки через ганебне ставлення хамів при владі до науки, культури, мистецтва, 

інформаційних технологій, винахідництва. Інтелект з України тікає не тільки через безробіття, а 

й через небажання споглядати «необуздане хамство» тих, які кладуть собі в кишені половину 

національного внутрішнього продукту, лицемірно заявляючи, що національна ідея не 

спрацювала. 

Для виховання серед українського народу почуття патріотизму необхідним, на 

переконання В.Липинського, видається пробудження цього чуття територіальної єдності. Воно 

базується на трьох видах спільності: спільності традиції, культури, інтересів. Завершальний 

етап становлення політичної нації − це етап інституалізації нації в державних структурах та 

формах її реалізації. 

Виховання патріотизму – це необхідність для кожного українця, бо допоки це почуття 

буде присутнє у нас, ми будемо справжньою нацією. Такою нацією, яка у інших народів 

викликає почуття щирого захоплення і радості. Особисто для мене почуття патріотизму це 

безмежна любов до рідної землі яка у мене асоціюється із  рядками вірша В.Сосюри «Любіть 

Україну» який я пам‟ятаю ще з шкільної парти : «Любіть Україну, як сонце, любіть…». Я б хотів 

щоб і мої діти виховувались на творах Г. Сковороди, Т. Шевченка, Л.Українки, В. Сосюри, І. 

Франка, В.Липинського, В.Стуса, В.Булаєнка та ін. і були справжніми патріотами України. 
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 і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – МАТВІЄНКО І.С.,  

канд. філос. наук, ст. викладач 

 

ФИЛОСОФИЯ ВОСПИТАНИЯ ДЖОНА ЛОККА 

 

Безусловно великий философ Джон Локк (1631-1704)– британский  педагог и научный 

деятель, известный  мыслитель эпохи Просвещения, в политической и общественной 

философии его мысли имели большое влияние. 

У будущего мыслителя отец был адвокатом. Его зачислили в Вестминстерскую школу. В 

школе он стал одним из лучших среди учеников. После школы он вступает в Оксфорд и стал 

магистром.Идеи Дж. Локка имели значительное влияние на французских, шотландских 

философов и американских революционеров. Многие его мысли были отражены  Декларации 

независимости США. Личность он рассматривал через призму беспрерывности восприятия. У 

людей нет врожденных идей с рождения, так полагал Дж. Локк, и понимание предопределено 

только опытом. Опыт состоит из единиц восприятия. А они влияют на чувство и размышление. 

Понятие представляются последствиями абстрагирования восприятий. Первичность ощущений 

предварительно разумом, уверял Джон Локк. 

Для философа понятие мироздания носило последующий характер. Мир отражает 

качества мудрого и всевечного Бога. Существа в этом мире имеют свое предназначение, а сам 

мир есть гармоническим космосом. В качестве примера, предназначение человека – постижение 

и возвеличение Бога. А относительно мыслей о морали, то Дж.Локк утверждает, что «людям 

характерно уходить от скорби и разыскивать благополучие». Благополучие, по заключению 

Дж.Локка, складывается с всего, что умиротворяет дух, а скорбь наоборот, волнует и истязает 

дух. Он был убежденным, в том что деятельность людей зависит от воспитания, полагая, что 
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моральность дисциплинируетулучшает личностную независимость. Главный смысл воспитания 

– воспитать джентльмена, который сможет качественно и изящно строить свои дела, при этом 

будет изощренный в отношениях. Дж.Локк не отличал обучение от воспитания внося и 

физиологический и моральный характер в эти понятия. Назначение простого физического 

воспитания – создать тело, покорное духу. Назначение душевного – сотворить прямой дух, 

согласно с важность разумного существа. Локк полагал, что детей нужно приучать к 

наблюдению и к самообладанию.Физическое муштрование: усовершенствование крепкого тела, 

настойчивость и мужественность. Постоянная работа над собой, суровый  распорядок, простая 

еда,тренировки, игры. 

Интеллектуальное воспитание должно быть подчинено генерированию 

интеллигентности человека и усовершенствованию характера.Духовное воспитание должно 

выстраиваться не на приучении к ритуалам, а на генерировании благоговения и благоволения к 

Богу. Моральное воспитание, назначение которого воспитывать возможность идти против своих 

наклонностей, наставлять свой разум. Не менее значительно воспитывать грациозные манеры. В 

работе воспитание должно быть направлено на осваивание дела которое избранно. В 

образовании нужно уделять внимание любопытности и интересу детей. Важнейшие 

воспитательные средства – образец и условия при которых проходит воспитательный процесс. 

Физическое наказание допустимо исключительно при грубом и методичном неподчинении. 

Под независимостью философ понимает право на свободный труд. Он объясняет, что 

независимость существует исключительно там, где всякий признан «владеет собственной 

личностью». Он отвергал отношение личной  подчиненности. Вдобавок он опровергал 

деспотизм. 

Итак, Дж.Локк  был выдающимся мыслителем Нового времени, понимая под 

воспитанием, в первую очередь, саморазвитие как духовное, так и физическое, человек должен 

быть предан своему делу и при этом постоянно работать над собой. В таком случае мы можем 

достичь идеала– воспитать настоящего джентльмена. 

 

УДК 162.2 
ГРИЧИНА Ірина, студентка 1 курсу  

юридичного факультету 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 

Науковийкерівник  СПОДІН Л. А.,  

канд. пед. наук, доцент 

 

ВЕРСІЯ У СЛІДЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Особливістю професійної діяльності слідчого є те, що він повсякчас має справу з 

прихованими обставинами злочинів, неочевидними їх виконавцямита протидією розкриттю 

злочинів зацікавленими особами. Для того, щоб розкрити злочин у слідчій діяльності 

чисудовому дослідженні висувають обґрунтовані припущення  гіпотези, що пояснюють 

злочинну подію. І версія у судовому чи слідчому дослідженні за своєю логічною 

характеристикою є видом гіпотези, тобто вірогідним обґрунтованим припущенням відносно 

досліджуваної проблеми, а у слідчій діяльності такою проблемою є розкриття злочинів, а не 

розкриття наукової проблеми. 

Отже, версія  обґрунтоване припущення про наявність і обставини розслідуваної події, 

про дії конкретних осіб і наявність у цих діях складу визначеного злочину. Основним її 

призначенням є упорядкування і систематизація наявної інформації з метою пояснення фактів. 

Версія  це готове, хоч і неповне, недоведене, ймовірне, знання про об'єкт, що досліджується 

(обставини, які підлягають доказу), інструмент подальшого дослідження, в результаті якого 

досягається достовірне, істинне знання. 

Для розкриття злочину слідчому необхідно встановити та пояснити невідомі факти та 
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пов‟язати їх з уже відомими фактичними даними, і ці обставини визначають розробку версії як 

логічного методу пізнання  

Версії, що виникають у процесі дізнання та попереднього слідства, називаються 

слідчими, а ті, що формуються на стадії судового розгляду, судовими. Версії, які висуваються 

під час оперативно-розшукової діяльності, називаються оперативно-розшуковими. В експертній 

практиці використовують так звані експертні версії. 

На відміну від наукових гіпотез, які вирішують унікальні нові наукові проблеми, тому не 

можуть бути типовими, у слідчій практиці важливе значення у розкритті злочинів мають типові 

версії, що допомагають аналізувати наслідки злочину. Здійснюючи розслідування по конкретній 

кримінальній справі, слідчий висуває не типові, а конкретні версії, які ґрунтуються на 

матеріалах справи, але з урахуванням типових версій.  

У розвитку версії важливими є такі три етапи: 1) побудова (висування припущення), 2) 

дослідження (суджень, висновків), 3) перевірка. 

Дослідження версій повинно відповідати таким вимогам: 

1) з них мають бути зроблені всі логічні висновки, 

2) судженняповинні бути логічноузгодженіміж собою, 

3) результати перевірки окремих версій мають використовуватись як основа побудови 

загальної версії, 

4) послідовність перевірки версій повинна визначатись умовами розслідування. 

Дотримання правил побудови таперевірки версійєоднією з ключових умов повноти та 

об'єктивності розслідування. Повинні бути висунуті та перевірені всі можливі на цей момент 

версії стосовно кожної неясної чи сумнівної обставини вчиненого злочину. Забороняється 

надавати перевагу тільки одним з них та ігнорувати інші на тій підставі, що вони здаються 

маловірогідними. Кожна версія має бути достатньо обґрунтованою й підлягає ретельній 

перевірці. 

Для побудови версій користуються індуктивним і дедуктивним методами чи міркуванням 

за аналогією. Пізнавальна роль версії полягає не тільки в тому, що вона може пояснити вже 

відомі слідству обставини злочину, а й у тому, що за її допомогою встановлюються нові 

обставини й факти, які не були відомі слідчому на момент висунення версії. Якщо версія 

виражає об'єктивну істину, то з її змісту аналітично можуть бути виведені не тільки ті висновки 

(факти), встановлення яких передувало висуненню версії, а й ті, які стали відомі після її 

висунення. 

УДК 

ГУЛЕВИЧ Василь, студент 1-го курсу 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження  

Національний університет біоресурсів  

і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – СТОРОЖУК С.В.,  

докт. філос. наук, доцент 

 

ІДЕАЛЬНА ДЕРЖАВА У ТВОРЧОСТІ ПЛАТОНА 

 

Проблема ідеальної держави – це така проблема, яка всіх нас тривожить: так чи інакше, 

але кожен з нас хоче жити в країні, де він буде захищений, його будуть поважати, отримувати 

гідну заробітну платню і звичайно, що буде впевнений у своєму майбутньому. Після розпаду 

СРСР, Україні пророкували сильну і могутню державу. І на перший погляд, так воно і повинно 

бути, тому що у нас чудове географічне розташування, родючі землі, працьовиті люди та багато 

інших факторів, щоб стати ідеальною державою. Але як ми бачимо, щось пішло не так… Саме 

це питання цікавило багатьох людей, серед яких був Платон. 

Розуміння ідеальної держави Платоном. Головною причиною, що не було створення 

ідеальної держави Платон полягає у надмірному використання влади для своїх цілей, що 

спонукають людей вести боротьбу за цю владу.  Саме з цього, він поділив існуючі держави на 4 
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різновиди. Перший – тимократія – влада, що зберегла принципи ідеальної держави. Другий – 

олігархія – у цій державі є поділ на багатих і бідних, що робить не можливим безтурботне 

життя. До третього різновиду відноситься демократія. Сюди відноситься суттєвий поділ на 

багатих і бідних, а також кровопролиття, повстання, боротьба за владу. І до четвертого – тиранія 

– держава, що підкоряється одній людині. 

Важливим фактом ідеальної держави – правителі повинні бути виключно філософи, щоб 

у державі панував розум та розважливість. Тому що саме у філософів притаманні такі 

властивості: правдивість, бажання справедливості та любов до істини. Тому саме філософи 

зможуть побудувати державу дотримуючись законів розуму, істини та справедливості, а також 

не будуть використовувати владу у своїх цілях. 

Основний закон ідеальної держави, на думку Платона, полягає у виконанні кожного  

громадянина  держави тільки тої роботи, до якої він придатний.  Саме за цим законом і поділяє 

людей на три класи. Нижчий клас – молельні люди, що виконують свої функції для розвитку 

держави (до них відносяться ремісники, землероби, люди, що займаються торгівлею речей, 

ковалі). Але в середині цього класу існує ще один поділ праці: людина не може займатися тією 

справою, для якої потрібні певні навички (торговець не вивчившись – не може стати 

хліборобом). До двох інших класів відносяться правителі та воїни. Особливістю цих класів є 

перевага моральних якостей ніж професійних. Платон вважає, що моральні якості повинні 

суттєво відрізнятися від людей першого класу.Важливо, що якщо людина відноситься до 

певного класу, але більше підходить до нижчого, то її повинні «понизити». Саме цим Платон і 

підкреслює, що кожна людина повинна займатися своєю справою. 

У баченні ідеальної держави Платон бачить державу, що повинна володіти такими 

якостями: мудрість, мужність, розважливість, справедливість. Саме на цих якостях і можна 

побудувати державу. Звичайно, що мудрість притаманна не всім жителям, проте правителі-

філософи, що керують державою просто зобов‟язані мати цю якість. Мужність притаманна 

багатьом людям, починаючи від звичайних робітників, правителів до воїнів, що захищають 

державу. Якщо цими двома рисами володіти повинні не всі люди, для побудови ідеальної 

держави, розважливість повинна бути характерною для всіх жителів. І остання риса 

справедливість. У розумінні Платона, розподіл на класи, та те, що кожен повинен займатися 

лише своєю справою уже і виявляється справедливістю, що потрібна для ідеальної держави. 

 

УДК: 123 

ДЕРКАЧ Максим, студент 1 курсу  

факультету ветеринарної медицини,  

Національний університет біоресурсів  

і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – СУПРУН А.Г.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ОСМИСЛЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА 

 

В сучасному світі людина підкорила собі майже все оточуюче її середовище, досягла 

статусу «над істоти», та все ж вона має потреби як і будь-яке створіння, а також бажання. Як ми 

знаємо, бажання – породжують страждання, це правда, адже якщо об‟єктивно подивитись на 

сьогоднішню ситуацію у світі – ми можемо побачити, що бажання людини до подальшого 

розвитку спричиняє величезні страждання для довкілля, для того середовища де існує сама 

людина. 

Знаючи, що спричиняємо шкоду нашій планеті, все одно ми характеризуємось 

повторюваністю: використовуємо фреони, котрі нищать озоновий шар; вбиваємо тварин, яких 

можливо наші діти вже не побачать;  забруднюємо атмосферу вихлопними газами та викидами – 

тим самим губимо себе, та все що створили, пригнічуємо життя та розвиток нашої планети,  я б 

назвав це «ножиці часу». Адже зараз головне для людини – час. Головне – ще є надія, тобто 
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процес зворотній, та як нам відомо, зворотні процеси зазвичай мають свою межу і 

перетворюються на незворотні. Отже надія – те на чому я б хотів зупинитися. 

По-перше, взаємини людини та біосфери, глобальна екологічна проблема. Шляхи 

врегулювання цієї ситуації обґрунтовані концепцією коеволюції людини та природи. Термін 

«коеволюція» означає такий спільний розвиток людства і біосфери, який не виводить параметри 

біосфери зі стану гомеостазу,  забезпечує збереження людського роду як біологічного виду і 

умови для подальшого розвитку людства в системі культури і цивілізації. Світоглядні і 

методологічні засади концепції коеволюції можна визнати тими орієнтирами пізнання і 

діяльності людини в природі, що спроможні гарантувати екологічну безпеку. Людина має 

усвідомити, що для її виживання і культурно-цивілізаційного розвитку необхідно існування 

біосфери як природної глобальної екосистеми у всій різноманітності її біотичних структур і 

абіотичних компонентів.  

По-друге, створення умов – природних та соціо-економічних для забезпечення 

подальшого розвитку людства. Таке можливе на основі стратегії сталого розвитку суспільства, 

що передбачає  соціо-економічний розвиток як раціональне та екологобезпечне господарювання 

й високоефективне використання природних ресурсів; підтримання сприятливих для здоров'я 

людини природно-екологічних умов життєдіяльності, збереження, відтворення і примноження 

якості довкілля та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва. Інакше кажучи, 

сталий розвиток – це насамперед економічне зростання, за якого ефективно розв'язуються 

найважливіші проблеми життєзабезпечення суспільства без виснаження, деградації і 

забруднення довкілля. Тобто, сталий розвиток - це системне поєднання трьох головних напрямів 

розвитку суспільства: економічного, екологічного  та соціального. 

По-третє, це збереження та відтворення багатоманітності людської культури, як довкілля 

в якому постає та розвивається людина, в якому формуються та знаходяться сенси її буття. 

Ф.М.Достоєвський писав, що «таїна буття людського не в тому, щоб тільки жити. Без твердого 

уявлення собі, для чого їй жити, людина не погодиться жити та скоріш знищить себе, ніж 

зостанеться на землі, хоч би кругом її все були хліби». Шлях досягнути такого – діалог культур, 

толерантність у людському спілкуванні. 

По-четверте, можливість самореалізації людини, особистості. Таке передбачає 

перспективи свободи – найголовнішу потребу сучасної людини. 

Отже, чи є у сучасного людства перспективи? Хочеться вірити, що так. Не дивлячись на 

стрімку технологізацію всіх сфер людського життя, біотехнологічне та комп‟ютерне творення 

штучних живих систем, феномен людини залишається загадкою, таїною. І надалі його 

осмислення потребуватиме комплексності – представлення виявів людського в багатоманітності 

практик людини, в науково-технологічних, соціокультурних та морально-етичних вимірах. 

Безумовно, жага до свободи, самореалізаціі себе у цьому світі, донесення до суспільства 

свого світобачення, світорозуміння та світовідчуття – головне для людини нашого часу. Але 

поки тисячі, мільйони особистостей шукають шляхи досягнення вищевказаних потреб – 

одиниці замислюються над тим, яке життя їх чекає у майбутньому. Тільки людині обирати, що 

побачать наші наступні покоління – нищівний характер апогею людського розвитку, або ж ту 

саму коеволюцію особистостей зі світом. Адже саме питання людина і світ постає головною 

проблемою філософування.  
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Introduction. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 –1831) was a German philosopher and an 

important figure of German idealism. Hegel was born in Stuttgart, in the Duchy of Württemberg in 

southwestern Germany in the family of financial official. Hegel graduated Stuttgart school, then 

Tubingen theological institute and in 1793 he received a master's degree of Philosophy.[1] 

Main part. Hegel united and systematized the main ideas of his predecessors, and introduced to 

the aesthetic problems dialectic and historicism. Hegel introduced the doctrine of beauty and ideals, 

and proposed the theory of types and forms of art (architecture, sculpture, music, painting). 

Philosopher revealed the nature of art, its functioning and specifics.[2] 

Hegel's Aesthetics examines the historical review of art and consistently emphasizes its social 

significance. According to Hegel's concept, art goes through three phases: the symbolic, classical and 

romantic during which ratio and an art form vary.  

The initial phase is the symbolic form of art. Characteristic of symbolic art form is that 

ideologically deduction does not have a kind of individuality that is a prerequisite for perfection.[2] 

The integrity of form and content combines classical (traditional) art form. The most 

harmonious integrity of form and content in classical Greek art, was the ancient classical sculpture. 

Priorities of romantic art form, was that sensual form of inferior spiritual sense. The stages of the 

spiritual content of romantic art form characterized as music, art, poetry.  

A cognitive function was the basis for all functions in the aesthetics of Hegel and all other 

functions had no independent significance in art.[3] 

Hegel came to the conclusion that not only the artistic ideal means of implementation changes, 

but civic ideal is changing, it becomes more complex and deeper on the part of its moral content. 

Philosopher clearly saw the beginning of the crisis in social functioning of modern for Hegel 

bourgeois environment. According to Hegel art began to bifurcate and lose the natural relations 

between subject - sensual and spiritual - cognitive.[4] 

The philosopher believed that the conditions of industrial life were the only conditions for 

normal life and appealed all agree with these terms. Hegel tried to see art only by a specific sensual 

expression of logical- universal ideal, and although the historicity and dialectics led up to his wealth of 

knowledge of functional art.[5] 

In conclusion, Hegel's aesthetics had a decisive influence on many contemporaries of great 

philosophy. Also aesthetics of Hegel had led to many new figures in aesthetics, aesthetic trends and 

schools mainly positivist plan. 

References 

1. http://estetica.etica.in.ua[electronic resource] 

2. https://www.marxists.org[electronic resource] 

3. https://en.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel[electronic resource] 

4. http://www.rowan.edu/open/philos[electronic resource] 

5. The Philosophy Book: Big Ideas Simply Explained 

 

УДК 

ДРАЧОВА Катерина, студентка 1-го курсу 

 ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження  

Національний університет біоресурсів  

і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – СТОРОЖУК С.В.,  

докт. філос. наук, доцент 

 

ФЕМІНІЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Задумавшись про тему фемінізму порушується глобальна проблема переконань для 

рівності між жінкою та чоловіком. Терміном фемінізм вважають: низку рухів та ідей, які 

поділяються на одну мету спільного характеру: визначених, та встановлених досягнень рівності 
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політичного, економічного, культурного, особистого та соціального права для жінки, 

включається прагненням встановлення рівних можливостей для жінки у сферах освітньої та 

правцевої промисловості. Фемініста слід назвати жінку, яка буде відстоювати або підтримувати 

права та рівність для жіночого роду. 

Феміністичні рухи виступають та продовжують виступати за жіночі права, в тому числі 

за права на голос, можливість займати державні посади, працю, отримувати справедливу 

заробітню плату або рівну оплату праці, займатись володінням власністю, отримувати освіту, 

укладати договори, рівність прав у шлюбі та декретній відпустці. Послідовники терміну 

фемінізм також займають роль сприяння фізичної недоторканості та захисту жіночого роду від 

зґвалтувань, сексуальних домагань, та сімейного насильства. 

Теорією фемінізму, який виник з феміністського рухів, є прагнення розуміння природи, 

гендерна нерівність шляху вивчень соціальних ролей жінки і їх досвіду. Були широко розвинені 

теорії різних галузей знань  метою яких було реагування  питання соціального конструювання 

гендеру. 

Фемінізм зовсім не відразу був сформований як альтернатива філософської концепції 

соціокультурної стадії розвитку. Впродовж довгого періоду існував ідеологічний рівноправний 

жіночий соціально-політичний рух. Ці аспекти фемінізму займають важливе місце встановлення 

його теорій: а саме пошук відповіді на  питання до статусів жінок у суспільстві теорії фемінізму.  

Фемінізм – називають типове європейське явище філософської концепції  

соціокультурної стадії розвитку, ідея рівноправ‟я жінки, суспільно-політичний рух, мета якого є 

антидескримінація жінки, надання жінці разом із чоловіком всіх можливостей у правах, у всіх 

відповідних галузях людського буття. 

Силу та владу постійно затверджують агресією й експлуатацією, які принаймні в 

українській культурі вважаються суто чоловічим завданням. При всьому цьому жінки в 

суспільстві чоловіка зобов‟язанібути слабкими, тому що інакше буде недоцільний прототип 

сильних чоловіків. Не пригнічення, означає вільність. 

Значною частиною дослідників є така думка, що одним з перших  дослідження фемінізму 

мав честь досліджувати Платон. Саме він був перо зачинателем  історії філософії досліджування 

проблем соціальних ролей жінок в державах. Дехто вважав, що зародженням  феміністичних 

ідей відноситься епоха Відродження з її культурою людей. Тоді починали розмови  про 

пригніченість особи жінок в суспільствах. 

У певному випадку зародженням феміністичної ідеї у  західній частині суспільства 

пов‟язували першою чергою ліберально-філософську традицію, у межах якої було розвинено 

основу теорії прав людей.  

Одною із важливих подій історії було зародження жіночих рухів у Європі, це стало 

подання в 1866 р. до англійського парламенту петицій, підписаних півтора тисячами жінок. Там 

було розміщено вимоги про надання жінкам прав для виборів у повних обсягах. Петицію було 

залишено поза уваги. Відповіддю організаторів акції рік потому було утворення Національного 

товариства жіночих виборчих прав. Членами цього суспільства стали називати суфражистки, з 

тих пір цим словом слугує нагадування тієї петиції, з якою в XIX столітті було звернення до 

парламенту, щоб поширити виборчі права на жінок. 

На мою думку термін фемінізм у наш час, вже не має такого суперечливого відношення. 

З розвитком культури, науки, рівня життя розвивався також і фемінізм. На сьогоднішній день 

жінка може мати не менше прав ніж чоловік, жінка може вирішувати складні політичні питання, 

також жінки можуть бути досить гарно розвинені фізично, що дозволить їм дати відсіч багатьом 

чоловікам, але чи потрібно це жінкам. Якщо задуматись досить багато жінок вважають що 

чоловік повинен забезпечувати сім‟ю, вирішувати проблеми. Кожна жінка сама для себе 

вирішує чи хоче вона бути феміністкою. Я вважаю, що жінка, перш за все, повинна бути гарною 

мамою, опорою для свого чоловіка, та гарним порадником. 
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ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЇ У ТВОРЧОСТІ Л.ФЕЄРБАХА 

 

Л.Фейєрбах – німецький філософ, засновник вчення, спрямованого на задоволення 

матеріальних вимог, яке згодом отримало назву «антропологічний матеріалізм». 

Фейєрбах був переконаний, що Бог – це відчуження сил самої людини. Чим Бог 

сильніший, тим слабкіша і бідніша буде людина. Релігію формує свідомість людини, що є 

невід'ємним елементом свідомості. Свідомість людини часто впливає на релігійні відносини, 

сукупність системи релігії та правил і культури діяльності. Бог, на думку філософа, є ілюзією 

фантазії в підсвідомості людини, який певний чином показує свою свідомість. Отож Фейєрбах 

не надає пояснень релігії лише призмою фантастики образів. Занурившись в деталі, в ступені 

релігії свідомості, відмінно від попередників-матеріалістів, він має доказ, що сенсом релігії віри 

полягає в різних етапах відносин людей. 

Релігія на точку зору філософа виступає «родовою». Він вказує на те, що буття людей 

пов'язане з їхніми сімейними і суспільними відносинами. При чому в світогляді релігії об'єкт 

свідомості людей виступає не тільки як вся індивідуальна сукупність особливості людини, а в 

першу чергу, родові. 

Релігійну сутність Фейєрбах бачив не лише шляхом пояснення класики «страху перед 

невідомим», як це часто робили французькі матеріалісти. Філософ не погоджувався з думкою, 

що джерелом релігії є неввічливість людини щодо себе та природи феномену. У релігії сутність 

стає навпаки заслугою знань, та емоційними станами людини.  

Фейєрбах був атеїстом, але критикувати релігію він вважав справою всього життя. Він 

зазначив, що людина немає природженої релігії почуттів, а виникнення віри є законами історії. 

Перш за все, почуття релігії, породжується страхом перед силами природи, філософ вважав, що 

не тільки страх і страждання, але і прагнення, надії, ідеали людини засідають почесне місце у 

відображенні релігії. Бог є тим, ким людина хоче та прагне бути. Релігією вважається 

переживання людини. Філософ пише: «Людина вірить в богів не лише тому, що у нього є 

фантазія і почуття, але також і тому, що у нього є прагнення бути щасливим. Він вірить у істоту 

тому, що сам хоче бути досконалим, він вірить в безсмертну істоту тому, що він сам не бажає 

померти». У релігії християнства вираженим є ставлення людини до себе, до своєї ж сутності. 

Фейєрбах казав: «У релігії людина роздвоюється в самому собі: він протиставляє себе бога як 

щось протилежне йому». Поясненням цього Фейєрбах зазначав відчуження людини від себе: 

зовнішня сутність віддаляється від людини. Тепер Богом буде сприйматись самостійна 

незалежна сила, яка є перетворенням з творіння людини в його творця і є першопричиною 

всього існуючого. Отож, людина подвоюється і в особі Бога відображає свою власну сутність. 

«Сутність і свідомість релігії вичерпується тим, що полягає в сутності людини, його свідомості і 

самосвідомості. У релігії немає власного, особливого змісту»,– слова Фейєрбаха. Релігія в його 

розумінні втрачає свій сенс як частина культури, а постає лише людською помилкою. 

У зв'язку з цим виростає питання про сутність людей, їхню справжню природу. У своїх 

наукових роботах філософ докладно показує та досліджує с сутність людини і дає називає різні 

визначення, які не відрізняються чіткістю. Роблячи акцент матеріальному характеру своєї 

філософії, Фейєрбах, перш за все, говорить про людину як природному істоту.  

Я вважаю, що тема релігії це особисте питання кожної людини, її виховання, та 

моральних цінностей, оскільки релігія це поняття не матеріальне, а духовне. Можливо, 

Феєйербах мав би інше ставлення до релігії, в сучасному часі, важко суперечити словам 

великого філософа, але на мою думку релігія є вагомою частиною життя людини. 
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ПРОБЛЕМА ВІДЧУДЖЕННЯ У ТВОРЧОСТІ КАРЛА МАРКСА 

 

Перш за все необхідно сказати декілька слів про Маркса: німецькій філософ – матеріаліст 

XIXст.. Його основні інтереси того часу досить актуальні і донині, такі як: політика, економіка, 

філософія, соціологія, історія та класова боротьба. Роботи Карла стали фундаментом 

соціалістичного, і комуністичного руху в Європі і світі. В своїй роботі «Економічно – 

філософські рукописи 1844 року» висвітлює проблему відчуження, її сутність та подолання. 

Потрібно дізнатися що таке відчуження, і як його розумів сам Карл? Термін звучить так: 

соціальний процес, що характеризується перетворенням діяльності людини і її результатів на 

самостійну силу, пануючу над нею і ворожу їй, але слід зауважити що це сучасний термін. 

Отож, моя мета дізнатись та висловити свою думку щодо слів та писання Маркса. 

Проблема відчуження Маркса, має назву «Марксистське розуміння відчуження».  

Розуміння відчуження у Карла сформувалось під впливом відомих німецьких філософів, як 

Гегель, Гесс, Фейербах. У розумінні філософа, відчуження означає, коли сили створені 

людиною, повертаються проти неї, тобто конфлікт рукотворної праці, проти її творця, втрати 

контролю людини над діяльністю. Влада людини зростає над природою, зростає її відчуження. 

Щоб подолання відчуження, – потрібно домогтися скасування приватної власності. К.Маркс 

наслідував чотири види відчуження: 

- від результатів своєї праці, тому що продукти забирає капіталіст; 

- від процесу виробництва, нерозуміння того, що і для чого робиться; 

- від себе, противостояння власного я, націленого на виробництво, а не на творчість; 

- від суспільства, суспільної сутності та думки. 

Суть людини зосереджена в сутність її праці, життя та спільноти. Але вона не просто 

працює, а виробляє те, що потрібно для свого життя. В поділі праці є визначальним 

собівартість, а не те що від неї залишилось, тобто, скільки людина отримує за свою працю. 

Робоча сила є також товаром, який можна продати та купити. У творах відчуження зображено як 

багатоступеневий феномен, який має багато форм, кожна з яких відповідає рівню суспільного 

буття. На його думку не все в людині можна пояснити законами природи. Ні свободу, ні її 

творчу здатність неможливо вивести з природи. 

Особливо подобаються слова Маркса: «Вивчення людини має починатися з вивчення 

практичної діяльності людини, якою ми її знаходимо у тій чи іншій конкретно – історичній 

ситуації,а не з її думок про себе та про світ». На думку приходить відомий вислів: «Мудрый 

человек краток в словах и безграничен в поступках». 

Отже Карл Маркс, веде до того, що сама людина творить свою історію, і самої себе. В 

основі своєї творчості залягає процес матеріального видобутку, та створення людського роду. 

Тобто ця складова не може датись від народження, а набувається впродовж всього життя. Щоб 

зрозуміти людину, слід звернути увагу на вчинки, та форми життя. 

Відчуження пояснюється тим, що світ, природа, речі, люди і сама людина 

перетворюються у невідомий людині світ. Людина не відчуває себе творцем особистих дій. 

Людиною що думає, почуває, любить себе відчуваєш лише у результаті тісної праці, і 

вироблених собою речей, перебуваючи у контакті лише з собою, піддаватись своїм здобуткам, 

творінням, речам, тощо. 

В поясненні проблеми відчуження Маркс підтримує ідеї Гегеля та Фейєрбаха. Другий з 

них вважав, що Бог – це віддалені сили самої людини, тобто чим сильніший є Бог, тим 
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слабкішою і біднішою є людина. Думки Фейєрбаха вплинули на Маркса, проте все ж він 

відходив від теми релігії, на мою думку Карл не зовсім підтримував таке ставлення до релігії, 

оскільки релігія це поняття не матеріальне, а духовне, я вважаю, що тема релігії це особисте 

питання кожної людини, її виховання ,та моральних цінностей. 

Маркс показує, що саме відчуження людини у сфері розвитку доводить до відчуження 

людини від себе самої, а також від природи. Він підкреслив, що при даному способі, не лише 

виробник перетворюється в раба, а і капіталіст. Вони стають підданими речей, створених ними 

ж самими. Маркс пов‟язує відчуження з пануванням приватної власності, задовольняння яких 

збіднює людину. 

Отже,висновком даної теми, я вважаю правильним те, що кожна людина створює себе 

саму, важко осмислювати слова великої людини Карла Маркса, проте можна зробити 

припущення, що його думка була б інша у сучасному житті. З часів життя Маркса змінилось 

дуже багато, проблема капіталізму вирішена в кращу сторону. Людина може розвиватись у всіх 

сферах. Кожна людина особистість, яка має право жити щасливо. 
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ДЕКІЛЬКА ЗАУВАЖЕНЬ ПРО ОБМЕЖЕНІСТЬ РОЗУМУ 

 

Прийнято вважати, що людина є унікальною істотою, але чи так це? Розум яким 

наділений кожний homo sapience – це унікальний інструмент, який забезпечує виживання. 

Теорій його походження безліч, але чи здатний цей інструмент удосконалюватись, чи він вже є 

ідеальним механізмом для пізнання світу, якому потрібно лише правильно ставити питання? 

З історичної точки зору, людство зробило величезний крок за останні дві тисячі років. У 

давнину для людей більшість сучасних та звичних для нас речей, матеріалів здалися б якоюсь 

позаземною субстанцією. Проте, як вдалося досягти такого розвитку без зміни інструменту 

пізнання? По-перше, речі, якими користувалися в давнину постійно удосконалювались і в цьому 

полягає суть тієї еволюції розумових здібностей. Навколишній світ відіграє ключову роль у 

розумовому розвитку, оскільки, речі потребують певних розумових зусиль (наприклад робота з 

комп‟ютером). 

По-друге, особливості конкретних епох, як от антична коли характерне для того часу 

мислення над суттю навколишнього світу породило багато наук. Так само період Римського 

панування, який подарував славетне римське право, по суті новий погляд на життя. Доба 

Відродження створила нові принципи (гуманізм, рівність тощо) на яких побудоване сучасне 

суспільство. Та навіть останніх два століття дали незліченну кількість винаходів (автомобіль, 

атомний реактор, гвинтокрил, телевізор, комп‟ютер, космічні шатли, супутниковий зв‟язок та 

багато іншого). Тому з певною поблажливістю можна сказати, що кожна з епох людства 

розв‟язала якийсь окремий, конкретний ряд проблем. 

Людство протягом всього свого шляху завжди йшло вперед у своєму розвитку, проте, 

зараз спостерігається в певних сферах зупинка цього руху. Можна зробити висновок що сучасна 

середньостатистична людина розумніше середньовічної, лише тому що вона живе в 

складнішому світі. Більше того, цей світ створений завдяки попередніми епохами, які поглинала 

один одну залишаючи здобутки попередньої (хоча були випадки коли ці досягнення втрачалися) 

та акумулювали знання та досвід предків. 

Але яким розумними ми зараз не здавалися б наш мозок за своєю структурою та 

властивостями ніяк не відрізняється від мозку античного грека. І незважаючи на, багатовікові 
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роздуми багато філософських питань все ще залишаються не вирішеними. 

Швидше за все, подібні питання просто неможливо розв‟язати людським мозком і тут не 

допоможуть жодні знання і жодний досвід. Тому що вищезгадані питання часто-густо 

перебувають далеко за межею матеріального світу (математика, філософія) і наш розум просто 

не створений для цього. Адже, за своїм призначенням мозок – це інструмент для виживання, 

нехай навіть дуже гнучкий.  

Багато хто до вищесказаного готовий протипоставити комп‟ютер, якому судилося стати 

удосконаленим варіантом людського розуму, який міг би розв‟язати будь-які проблеми. І дійсно 

сучасні ЕОМ вражають і якщо уявити, що вони зможуть розвинутись до рівня людського 

інтелекту то це насправді буде небувала ера для людства. Але на мій погляд, в деяких речах 

комп‟ютер просто не здатний перевершити людський розум. 

Перш за все, людина була зароджена в хаосі, який був на початку світо творення і 

нашому розуму досі властиві спонтанні, не обґрунтовані витівки. Ця перевага дає людині 

можливість створювати щось геть нове, небувале те що знаходиться поза реаліями сьогодення 

(гарний приклад романи Жуля Верна). Проте, штучний інтелект створений із абсолютно 

визначених нулів і одиниць, які не несуть в собі умовностей і не є приблизно визначеними. 

Комп‟ютер не може створювати не обґрунтовані речі, якщо навіть робот напише 

симфонію, то вона буде комбінацією всієї інформації (результатом задачі), яку машина отримала 

раніше і це буде новий музичний твір, але не щось що могло б стати кардинально новим. В той 

час, коли людина просто, стріляючи з лука, створила нову грань людського буття – музику. 

Більше того, штучний інтелект ніколи не буде знаходитись в голоді, холоді, жорстоких рамках, в 

яких свого часу жила і еволюціонувала людина, щоб вижити. Тому навіть найпрогресивніший 

штучний інтелект приречений завжди перебувати в якихось конкретних рамках, які він хоч і 

здатний розширити, удосконалити, змінити але він не здатний в площині цих рамок відкрити 

абсолютно нові горизонти. 

Звісно, що такий штучний інтелект вражатиме людей своїми знаннями, які він зможе 

генерувати в тій чи іншій ситуації і під таким кутом, що проста людина буде вважати його мало 

не новою ланкою еволюції. 

Але ніщо, ні штучний інтелект, ні людський розум не здатні розв‟язати певні філософські 

проблеми (буття, порожнеча, безкінечність та інші).  

Все ця безвихідь пояснюється природою та сприйняттям світу. Якщо сонях, здатний 

сприйняти сонце, вологу, мінерали, в той час, як тварина може вловити запах, побачити та 

відчути навколишній світ, то людина може сприйняти час, своє “я” і суть майже всього що її 

оточує. Тому цей базовий алгоритм сприйняття створений природою будує уявлення про все 

навколо виходячи з базових завдань розуму і тим самим обмежує пізнання. 

Але існують речі або поняття, які абсолютно не прив‟язані до того, що нас оточує. Ці 

поняття не можуть бути осягнуті людським розумом, бо він обмежений самим собою та своєю 

природою. Наприклад, людина ніколи не зможе уявити безкінечну кількість матеріальних речей. 

Людина здатна ототожнити безкінечність, наприклад, з якоюсь умовністю (математичний знак) 

але навіть ця умовність не дасть розуміння безкінечності.  

Тепер повернемося до іншого кандидата, який заявляє, що розв‟яже всі проблеми – 

комп‟ютер. Що таке для комп‟ютера порожнеча? Відсутність інформації, а що означає сама ця 

відсутність штучний інтелект ніколи не пояснить. Для нього є лише рядки, які складаються із 

нулів та одиниць, яким він здатний дати форму і таким чином побудувати своє судження. Проте, 

відсутність нулів і одиниць комп‟ютер не здатний зрозуміти, бо він побудований на чітких, 

абсолютно визначених умовностях. Більше того, ці умовності вигадані людиною, виходячи з 

матеріального світу або щоб описати цей світ. 

Отже, жодний розум не здатний осягнути понять, що знаходяться настільки далеко від 

матеріального світу, що будь які спроби осягнути ці поняття розумом який ґрунтується на 

принципах тотожних з матеріальним світом є нікчемними.  
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ЧИ МАЄ СЕНС БУТТЯ? 

 

Проблема буття – одна з перших проблем, яку намагалась вирішити філософія.Філософія 

навідмінувідбуденноїсвідомості, порушує проблему бутя свідомо, намагаєтьсязясувати сенс, 

який людська культура вкладає в це поняття. В історії філософії проблему буття  вперше 

порушили «Елеати». Парменід, який вважав буття основою світу,дійшов парадоксального 

висновку що існує тільки буття, а небуття не існує. Бо якщо людина думає про небуття, то воно 

постає як буття. Тому буття з самого початку постало як загадка філософії. 

Отже, насамперед, філософія використовувалась як спосіб пізнання того навіщо ми 

взагалі є на цьому світі. І як бачимо зараз, то існує безліч варіантів які б описували дане 

питання. Скільки книг написано лише з однієї ідеї, та як нам відомо: чим більше трактатів існує, 

тим більше ця тема не є дослідженою.  

Якщо ж брати суб‟єктивне бачення одного індивіда, то він може бути схильним 

максимум до однієї думки або ж до комбінованої, що є втіленням декількох вчень, тобто – 

однією ідеологією. 

У вченні Артура Шопенгауера. поєднується дві протилежні думки: об‟єктивний ідеалізм і 

ідеалізм суб‟єктивний. Специфічною особливістю його філософії є волюнтаризм. Що ж це за 

поняття і як воно пояснює відомі нам речі? Термін, за своєю суттю, визначає волю, як щось 

особливе. Сама теорія говорить нам про те, що воля це першооснова і творець дійсності.  

Слідом за І.Кантом, А.Шопенгауер розрізняє «річ в собі» та «явища», тобто робить деяку 

класифікацію з побаченого і прочитаного. «Річ в собі», на його думку, може піддаватись 

пізнанню, а це не що інше, як «воля». «Воля» ж є абсолютною першоосновою будь-якого буття, 

вона породжує явища або уявлення. 

Вчення про свободу і необхідність, також являється складовою нашого буття і також 

потребує детального розгляду зі сторони, того хто в цьому бутті знаходиться. Як річ у собі, воля 

завжди абсолютно вільна. Навпаки, вся сукупність явищ природи підкоряється закону 

достатньої причини і існує, тобто повинна існувати, бо є необхідною. Людина теж певне явище, 

тому її дії в емпіричному світі просто необхідні. Це говорить про те, що всі акти волі 

визначаються мотивами, які являються незалежними від суб‟єкта. Характер кожної людини 

фатально реагує на всі існуючі мотиви та спонукає, виключаючи будь-які довільні дії. Виходячи 

з вище сказаного, людина – це раб свого характеру. Індивід апріорі не може бути вільним. 

Виходить, що воля диктує нам постулати, за якими ми повинні існувати. 

Оптимістичний погляд на життя, як на мене абсурдний, бо він не описує самого 

існування, він є лиш його наслідком, що змушує жити не запитуючи, бачити в усьому ідеали і 

просто не сумніватись в своєму оточенні. Оптимісти змушують мене розкрити очі і подивитись 

на світ, який же він прекрасний. Подивитись на сонце, що освітлює наші світлі голови, на гори, 

що захоплюють своєю величчю, долини, потоки, рослини, тварини… Та хіба світ – це 

панорама? Як видовище всі ці речі безсумнівно прекрасні, вони існують і нам здаються 

втіленням якогось абсолюту, але ж бути цими речами – зовсім інша справа. Наш світ 

влаштований саме так, як треба було його влаштувати, для того щоб він міг ледве-ледве 

триматися. Якщо розглянути його з іншої сторони, тобто зробити його гіршим ніж він є 

насправді, то він би сам себе зруйнував. Але зробивши його яскравішим, то закономірність 

втрачається – бо він би так само сам себе знищив. Світ не ідеальний і буття в ньому таке ж, 

якщо воно взагалі існує. 

Отже, проблема буття відсутня. Не має в цьому проблеми, є лиш світ, який чекає, щоб 
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його досліджували. Є люди, які тобі заважатимуть або навпаки – допомагатимуть. Тому не має 

сенсу сліпо жити в ньому і дивитися на речі так, як вони цього хочуть. Заглибитись, вийти за 

рамки, обрати інший ракурс – все що потрібно, щоб провести своє буття, насамперед корисно 

для себе. 
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КАК НАУЧИТСЯ ЧУВСТВОВАТЬ СИЛУ МОМЕНТА СЕЙЧАС? 

 

Каждый человек сталкивается с проблемой когда чувствует силу момента который не 

может повториться более. Причины наших страданий в том что мы неправильно используем 

разум, отождествляем себя с ним. 

Каждый из нас время от времени сталкивается с тем, что не может понять, в чѐм же 

заключается ценность каждого момента, каждого мига его жизни. Под воздействием внешних 

раздражителей его внутреннее состояние нередко подвластно негативным факторам. Таким 

образом, формируются источники страданий, которых бывает несколько. 

Страдание от мучений проявляется как на физическом уровне, так и на психологическом. 

Возьмѐм, за пример палец, заболевший в результате обжигания о горячий противень. Это 

мучение на физическом уровне: мы чувствуем боль. Однако наш разум говорит о том, что ты 

страдаешь от боли. Таким образом, результат зависит от действий самого человека. 

Следующий вид страданий возникает из-за перемен. Пример следующий. Мы очень 

замѐрзли и вошли в тѐплое помещение, отогреваясь у камина. Нередко можно услышать: «Я 

согрелся! Я чувствую себя самым счастливым человеком!» Хотя это лишь уменьшение 

страдания, ведь по мере того, как мы отогреваемся, появляется возможность испытать 

страдание от чрезмерного тепла. Суть заключается в том, что мы постоянно страдаем 

переменами от холодного к чрезмерно тѐплому и наоборот» [1, с.10]. 

Перемены неизбежны, однако нам подвластно освободить себя от разума, который даѐт 

нам сигнал о дискомфорте. Разум – это часть ума, его составляющая. Разум есть орудие 

человека, отличающее его от животного. На вопрос «Как же избавиться от разума, если я 

мыслю, чтобы знать о последующих действиях, чтобы понимать, что вообще происходит?» 

ответ следующий. «Cogito, ergosum (Мыслю, следовательно существую)» (Р. Декарта). Это 

значит то, что ты орудуешь разумом (ведь, как упоминалось ранее, разум – это главное орудие 

человека) по мере необходимости. Ты активно используешь его тогда, когда тебе нужно 

сформировать цель на ближайшее время и еѐ достижения. Создание мотивации позволит тебе 

выйти из состояния душевной тревоги. Для того, чтобы получить учение, и чтобы через нас оно 

принесло благо живым существам, надо подходить к нему с правильной мотивацией. Даже в 

случае неглубоких познаний, если мотивация правильная, мы будем успешно продвигаться в 

учении. «Неправильность» может настигнуть тогда, когда мы из-за получения достаточно 

большого объѐма знаний начинаем гордиться собой, ссылаясь на своѐ совершенство перед 

другими. 

Как говорит ЕкхартТолл: «Тот, кто не нашѐл своѐ истинное сокровище, радость Бытия и 

глубокий, устойчивый Покой, есть нищий, даже если владеет несметными материальными 

богатствами. Он жаждет собственной реализации, самоутверждения, хотя даже и не подозревает 

того, что его внутреннее богатство даже больше, чем может предложить этот мир. 

«Просветление» рождает в воображении человека мысль о достижении некого состояния 

сверхчеловека»[2, c.20].Происходит это потому, что наше эго преподносит его именно так. Эго – 
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это ложное «я». Однако просветление является лишь природным состоянием ощущения 

единства с сущим – вечной единой жизнью, всегда существующей вне пределов всех форм еѐ 

проявления; сокровенная и невидимая суть, доступная так же, как и каждому глубочайшее «Я» 

– истинная природа нас самих. Неспособность чувствовать эту соединенность создаѐт иллюзию 

«разделенности» как с самим собой, так и с окружающим миром. Поддерживая определение 

просветления Будды: «Это окончание страдания». Иными словами, он объяснил, чем не 

является просветление: оно не является страданием. Перестав страдать, мы ценим именно тот 

самый «момент сейчас».«Отождествление себя с разумом создаѐт определѐнную границу между 

тобой и друзьями, тобой и природой. Таким образом, говорит ЕкхартТолл, ты забываешь, что 

есть «ты» и есть «другие», которые существуют отдельно от тебя. Такой заслон мыслей 

заставляет создать свою веру, которая удобна именно для тебя. Но она сможет стать 

освобождением только через свой собственный опыт»[2, c.22]. Простым языком, 

отождествление себя с разумом позволяет тебе мыслить всѐ время, т.к. разум владеет тобой. И 

этот процесс мышления стал неким заболеванием, т.к. нарушается равновесие. Ты мыслишь, ты 

думаешь. Но, думая чрезмерно много обо всѐм, ты создаѐшь себе страдания сам. Выдумал – 

поверил. Затем – страдаешь. При неправильном применении твой разум, непревзойдѐнный 

инструмент, становится чрезвычайно разрушительным. Это происходит тогда, когда он всѐ же 

овладевает тобою. 

Освобождение себя от разума – вот решение избавления себя от страданий, 

«накрученных» разумом, владеющим тобой. Возможность наблюдать за эмоциями, которые 

происходят изнутри, а не обдуманные и наигранные, позволит выйти на новый уровень 

просветления. Ты сможешь жить без придуманных страданий и ценить тот самый «момент 

сейчас». 
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ІДЕАЛ КРАСИ У ФІЛОСОФСЬКОМУ АСПЕКТІ 

 

Платон стверджував, що «…душа ніколи не побачить краси, якщо сама раніше не стане 

прекрасною, і кожна людина, що бажає побачити прекрасне, повинна почати з того, щоб самому 

стати прекрасним». 

Метою дослідження є аналіз цілісного системного уявлення про красу і місце людини в 

ньому, сформованого на основі філософського світогляду. 

Актуальність теми. Можливість зіткнення людської долі з красою – одна з 

найпотаємніших таємниць буття, яка хвилювала представників різних культур. Людина здавна 

намагалася порівнювати індивідуальне і соціальне життя з плином всеосяжної гармонії. Для неї 

ставала важливою не тільки життя само по собі, скільки її наповненість красою і, головне, 

глибоке переживання естетичного тяжіння світу. 

Основна частина. Робота присвячена актуальній на сьогоднішній день проблемі  

значущості багатогранних цінностей краси в різні історичні епохи з точки зору філософії. В 

роботі розглянуті аспекти розуміння краси людини, її природи, сприйняття в контексті історії і в 

сучасному світі. Більшість людей скаже, що краса людини – це, перш за все, доброта, розум і ще 
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багато якостей, що характеризують багатство внутрішнього світу. І будуть праві, але не можна 

не відзначити ще один аспект розуміння людської краси – естетичний. Сприйняття людини за її 

зовнішністю – найдавніший і до сих пір найпоширеніший метод її оцінки. Кожна людина на 

світі хоче бути красивою. Кожен, молодий або старий, чоловік або жінка. Мабуть, прагнення до 

фізичної краси вкорінене в людській душі дуже глибоко. Загальним показником краси є 

гармонія, або пропорційність. 

Чому ж фізичний вигляд такий важливий для нас? Чому для нас так важливо бути 

красивими? З точки зору антрополога, потяг до краси – це один з первинних інстинктів людини. 

Ми хочемо бути гарними тому, що краса представляє своєму власникові перевагу в боротьбі за 

виживання. 

Гіпотеза роботи: Ідеал краси людини – продукт штучний, створений самою людиною, 

настільки ж різний і непостійний, як і сама людина [2]. 

Пошуки ідеалів краси завжди хвилювали філософів, учених і художників. Робота 

показує, що в різних епохах і культурах домінують різні концепції краси людини. Але соціальна 

функція поняття «краса» залишається незмінною. На мій погляд, ідеал краси людини – продукт 

штучний, створений самою людиною. Краса сьогодні – це цінність, в тому числі комерційна. 

«Поза всяким сумнівом, краса – це цінність. Ми живемо в світі, де її зводять на п'єдестал і 

нагороджують тих, кого вважають найяскравішими». Ця фраза якнайкраще визнача 

єсьогоднішній стан справ.  

Висновки. Милуючись красою життя і долучаючись через мистецтво до її вічних 

цінностей, ми наближаємося до гармонії; через розвиток емоцій, духу та інтелекту ми 

вступаємо в світ вищих досягнень світової культури. 

Прекрасне не слід розглядати як феномен, який спочатку відкритий індивідуальній 

свідомості, прозорий, представлений в актуалізованому, незмінному вигляді, поза естетичної 

практики. 

Краса має суб'єктивно-об'єктивну природу, щоб осягнути її необхідні різні прояви 

духовності людини: розвиток художньої творчості у всіх галузях мистецтва, натхнення, що веде 

до відкриття наукової або філософської істини, процеси плідного впливу на соціальне життя, 

так як тільки людина з розвиненим менталітетом, широким кругозором, певним духовним 

досвідом здатна до осягнення істиної краси кожної частинки світу [4]. 

Краса - це «надбудована цінність»: всяке добро у всіх його видах, якщо воно чуттєво 

втілено, має понад своєї добротності ще й цінність краси. З усіх цінностей краса найбільш 

приваблива. Любов до того, що красиво, вільно народжується в душі людини, а разом з тим 

виникає любов і до тих цінностей, втілення яких створило красу [1]. Так без будь-якого 

насильства над волею людини під впливом краси може відбуватися поступове звільнення його 

від тих чи інших інших егоїстичних недоліків: краса героїзму, краса самовідданої любові, краса 

мудрості і т.п. захоплює людину і виховує в ній самій ці високі риси характеру. 

Поглиблення внутрішнього світу особистості, вдосконалення духовного 

світосприйняття на основі Краси укладає невичерпний потенціал в розвитку людського роду, 

кожного індивіда. 

Необхідно пам'ятати, що краса є провідною зіркою будь-якого суспільства, його 

головним життєвим орієнтиром, основним засобом розвитку душевних сил, ментальних 

здібностей. Краса врятує світ, якщо людство не розірве тонкі нитки духовності, що з'єднують 

його з гармонійним строєм Всесвіту, безмежністю культурного космосу. Від глибокого 

розуміння цієї істини залежить загальнолюдська доля. 
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СВІТОГЛЯДНІ СИСТЕМИ ІНДІЇ 

Як відомо, у давні часи філософія, була поділена на Східну і Західну. Західний тип 

мислення весь час був направлений на вивчення та приборкання природи, в той час як Східний 

тип намагався існувати в гармонії з навколишнім світом. У Східній частині нашої планети 

виникали дуже цікаві унікальні системи світобачення, які несуть у собі саме той дух 

гармонійного співіснування у цьому світі.  

Нерідко успішні люди сьогодення, які досягли, здавалося б, всіх матеріальних благ, 

звертаються саме до світоглядних систем Сходу аби знайти «істинного себе» у цьому житті.  

Саме тому ця тема є не лише досить актуальною, але і досить цікавою наразі. 

Зародки філософського мислення в Індії сягають глибокої давнини (2500-2000 pp. до 

н.е.). Зміст цього мислення відображають Веди, Брахмани і Упанішади.  

Доскладу Вед входять "саліхіти" – чотири збірники віршованих гімнів, молитов і 

заклинань, що частково перемежовуються прозою. Брахмани – це своєрідні коментарі до текстів 

Вед, у яких особлива увага звертається на тлумачення одвічного смислу ритуалів. Упанішади – 

завершальний етап у розвитку Вед. Це загальна назва різних за своїм характером і обсягом 

трактатів релігійно-філософського плану. 

Принципи, закладені у Ведах, Брахманах і Упанішадах, стали основою таких 

світоглядних систем як: брахманізм,  бхагаватизм, буддизм, джайнізм. 

Засновники цих світоглядних систем, залишили після себе Сутри (священнее коротке 

керівництво до звичайного права, законодавства, ритуалу пожертвування, домашнього життя і 

громадських обов'язків), у яких викладено суть їхніх вчень. І донині Сутри є предметом 

коментарів, доповнень і оновлення, відповідно до потреб історичних умов. 

Буддизм - релігійно-філософське вчення , яке виникло в Індії у VI-Vст. до н. е. Його 

засновником вважають індійського принца Сідхарху Гаутаму, який отримав пізніше ім'я Будди - 

Просвітленого.  Філософська доктрина буддизму стверджує,що життя людини повне страждань, 

і важливо покласти їм край. Не теоретизування про душу і світ, а пошук шляху звільнення 

людини від страждань є справжнім призначенням.  

Буддійська  ідея звільнення людини від страждань так чи інакше поділялася практично 

всіма філософськими системами Стародавньої Індії. Усі земні страждання починаються з 

народження. Якби людина не народжувалася, то не зазнавала б ні хвороб, ні смерті. Народження 

зумовлене прагненням до життя. Саме прагнення приводить людину до народження у світі. 

Бажання бути народженим випливає з прив'язаності до речей. Прив'язаність до речей - результат 

жаги насолоджуватися предметами зовнішнього світу. Тобто припинення страждань - це 

усунення всіх земних благ. Такою є позиція більшої частини східної цивілізації. Вона 

культивується та підтримується в сучасному світі. Філософія на сході постає таємничою ланкою 

пізнання світу релігії світом людини, допомагає осмислити проблемність людського буття. Саме 

тому вона стала космополітичною та популяризується у всьому світі. 

 

УДК 130.3 
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СВОБОДА ЯК ЦІННІСТЬ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ 

 

Свобода є продуктом історичного розвитку людства. Реальна свобода досягається 

шляхом пізнання і усвідомлення необхідності. Кожна людина прагне почувати себе вільною, не 

залежно від того, якої вона раси, статі або соціального положення. Вона не повинна залежати 

від обставин та через силу робити те, чого вона не бажає. 

Але чи можна відчувати повну свободу в наш час? 

Маса людей скаржиться на своє становище, свою роботу та умови життя. Вони 

нарікають на владу, адже саме вона, на їхню думку, винна у тому, що їм доводиться так жити-

виживати. На мою думку, життя – це дуже складна річ, яка водночас є ще й дуже цікавою. 

Кожна людина зіштовхується з різними перешкодами на своєму життєвому шляху. І кожен по-

різному їх долає: хтось рішуче пробивається крізь вогонь та воду, не зважаючи на все, а хтось 

дуже довго вагається та прораховує, чи потрібно це йому та чи воно того варте? Такою є правда 

життя… Перші завжди оберуть свободу, а другі будуть потикатися та вагатися, будучи 

«запакованими» в ланцюги необхідностей. При цьому всі люди прагнуть до свободи, навіть 

коли вони цього не усвідомлюють або стверджують, що їх все влаштовує. 

Моральна свобода є більш цінною в моєму розумінні, ніж свобода фізична. Вона 

являється цінністю, для досягнення якої прагне всяка нормальна людина. Володіння нею 

розглядається як благо. Проблема свободи є найбільш складною серед усіх моральних проблем 

людини і людства в цілому. 

В ролі необхідності можуть виступати і ситуації життя, на зразок підвищення платні за 

«комуналку» або більш значуще – землетрус чи повінь. Тут можна розглядати і об‟єктивні 

чинники, і суб‟єктивні – такі, що залежать від самої людини та її думок. Свобода людини, як 

підкреслював Ф.Енгельс, полягає не в уявній незалежності від законів природи та суспільства, а 

в пізнанні їх та вмінні використовувати у своїй діяльності.  

Абсолютна свобода неможлива. Неможлива не лише тому, що людина включена у 

всезагальні зв‟язки з природою та суспільством, а ще й тому, що завжди обмеженими є 

можливості людини. Так, наприклад, маючи свободу руху та бажання літати, людина з 

фізіологічних причин не спроможна цього зробити. Адже у неї немає ані крил, ані інших 

пристосувань для цього, окрім технічних знарядь. Однак, техніка виходить за межі природних 

можливостей людини – вона, будучи продовженням та посиленням людських можливостей, 

існує завдяки діяльності людського розуму. При цьому жоден літак не замінить справжній 

природний політ, адже ти керуєш сам, відчуваючи своє тіло як літальний апарат. 

Отже, приходячи до висновку, що людина може бути вільною та відчувати свободу, 

управляючи необхідностями, можна стверджувати, що кожен з нас справді має свободу, якщо 

тільки бажає цього. 

Навіть не будучи філософом будь хто шляхом адекватного розуміння подій свого життя 

може організувати максимально вільним своє життя, даючи волю бажанням, однак при цьому 

враховуючи межу дозволеного та загальноприйнятого. 
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PHILOSOPHY OF HISTORY: MAIN PERIODS AND IDEAS 

 

The philosophy of history (historiosophy) is a section of philosophy designed to answer 

questions about objective laws and the spiritual and moral sense of the historical process, about the 

ways of realizing the human essential forces in history, about the possibilities of gaining universal 

unity. 

Although the term "philosophy of history" itself belongs to the French Enlightener Voltaire, the 

question of the existence of general laws of historical development directly related to the subject of the 

philosophy of history in the modern sense was posed by Johann Gottfried Herder in his work "Ideas 

for the Philosophy of the History of Mankind" 

As a result of the conductedresearch I foundthattherearethreemainstages of the history of 

philosophy it isAncient, Middlecenturies, Newtime .New time is divided into XVII, XVIII, XIX 

century. 

First let's talk aboutAntiquity .In the minds of the thinkers of ancient times, there was a desire 

to streamline historical knowledge, periodization of history and comprehension of its direction. 

Already in antiquity, there were progressive views, according to which humanity came from the 

animal way of life to the civilized way of life. In particular, a similar idea can be traced in Democritus 

and Dickarch. 

Second let's talk about,Middlecenturies.The first truly historiosophic idea was offered by 

Christianity. A concrete historical event can acquire meaning only in relation to a certain larger event 

or goal, the achievement of which necessarily entails the cessation of the historical process. Such an 

event in the Christian tradition is the Judgment Day, which is the final finale of human history - it is he 

who gives a potential meaning to all private events. 

Thinking was based on the intertwining of ancient universal history with biblical and 

ecclesiastical history, as it was created by Julius Afrikan, Eusebius, Jerome and Augustine. In the same 

framework, the Middle Ages introduced chronicles, as did, for example, Otto Freisingen.Thinking was 

based on the intertwining of ancient universal history with biblical and ecclesiastical history, as it was 

created by Julius Afrikan, Eusebius, Jerome and Augustine. In the same framework, the Middle Ages 

introduced chronicles, as did, for example, Otto Freisingen. 

And the third let's talk aboutNewtime.TheXVII century gave rise to secularized rationalism, 

which transformed ancient ontology into the natural-mathematical metaphysics of the laws of nature. 

The transformation of the ancient and Christian natural law gives rise to a surrogate, preceded 

by the philosophy of history, modern secular natural law, which continued to operate to Kant and 

Fichte, Bentham and Comte, and exerts considerable influence after them.The transformation of the 

ancient and Christian natural law gives rise to a surrogate, preceded by the philosophy of history, 

modern secular natural law, which continued to operate to Kant and Fichte, Bentham and Comte, and 

exerts considerable influence after them.  

In the XVIII century as a result of geographical discoveries and colonization in the field of view 

of European education emerged"savages", native peoples with their "primitive", as they thought then, 

way of life, which prompted them to compare them with those described by Tacitus the ancient 

Germans, the Gerodotov Scythians and even the ancient Greeks.In parallel to this movement, and in 

part contrary to him, the "New Science" Vico appeared, which substantiated the theory of self-

understanding of the originating historical spirit.Rousseau opposed the educational apology of 

civilization and especially the theory of progress, which denied all the value of history. His vacillation 

between the ideal of the primitive initial stage that destroyed history and the complete democracy that 

ended history gave a strong impulse to the development of the philosophy of history in the nineteenth 

century, and in its two main directions - the Anglo-French positivist and German speculative. 
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The XIX centuty presented us The philosophy of Herzen's history, its most important features 

is the denial of the teleological view of history and the criticism of historical fatalism, the view of 

historical development as going (like development in nature) not in a straight line, but in various 

directions, as a multivariate development, This or that possibility, which arose as a result of the 

circumstances. 

Hencethe philosophy of history explores the immanent logic of the development of human 

society, the unity and multidimensionality of the historical process, the problems of social 

determinism, establishes the truth or authenticity of historical facts and events. Also to the philosophy 

of history are questions about the possibility, essence and boundaries of historical knowledge and 

historical science in particular. 

 

УДК 114 

КУЗНЄЦОВ Олександр, студент 2 курсу 
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МАРКСИЗМ ЯК БАГАТОГРАННЕ ФІЛОСОФСЬКЕ ВЧЕННЯ 

 

У марксизмі практично неможливо виділити ідею, яку можна було б вважати основною. 

Марксизм – багатогранне, чітко вибудуване вчення. 

Марксизм являє собою філософське, політичне та економічне вчення, розроблене Карлом 

Марксом і Фрідріхом Енгельсом з метою перетворення суспільства і його переходу на більш 

високий щабель свого розвитку. Марксизм – це не просто ідеологія абосвоєрідний погляд на 

світ, це ціла науково обґрунтована доктрина, яка пояснює розвиток суспільства і можливість 

переходу на нову модель суспільних відносин – комунізм. Популярність цього вчення на 

сьогоднішній день дуже незначна, але його послідовники фактично визначили історію всього 

ХХ століття. 

Автором теорії, яку послідовники назвуть марксизмом, був німецький журналіст, 

економіст і філософ Карл Генріх Маркс. Громадський діяч народився в місті Трір у 1818 році, 

володів блискучими здібностями до наук, і в 1841 році закінчив Берлінський університет, так би 

мовити, екстерном. У віці 23 років захистив докторську дисертацію з античної філософії. 

Захоплювався вченням класика німецької філософії Р.Гегеля, який був ідеалістом. З часом 

Маркс зайняв матеріалістичні позиції, але запозичив у Гегеля філософський метод діалектики. 

Марксизм – це цілісна система поглядів на всі соціальні процеси. Але цю систему можна 

умовно розділити і визначити її основні складові частини, а також джерела. Вчення Маркса – це 

перш за все вчення про економічну теорію. Тому джерелом цього вчення є попередні марксизму 

економічні уявлення, серед яких англійська політична економія. Адам Сміт і Давид Рікардо 

поклали початок сучасній політичній економії, створивши трудову теорію вартості. Праці 

англійських економістів Карл Маркс брав за основу своєї теорії.  Ще задовго до появи 

марксизму в Європі існувало безліч утопічних вчень. Їх представники намагалися знайти вихід 

із ситуації тотальної суспільної несправедливості. Серед відомих соціалістів-утопістів можна 

виділити Роберта Оуена, Шарля Фур‟є, Анрі Сен-Сімона й інших. Карл Маркс критично 

проаналізував їх твори та вивів соціалістичну думку з стадії утопічної в стадію наукову. Таким 

чином, всебічність теорії дала їй колосальну популярність. Розвиток марксизму 

обумовлювалося широким робочим рухом в роки зародження політичної ідеології. Все вчення 

марксизму будується на філософській позиції матеріалізму, головне положення якої полягає у 

твердженні, що матерія по відношенню до свідомості є первинною. Свідомість – це всього лише 

властивість організованої матерії відображати реальність. Але свідомість як така не є матерією, 

вона лише відображає, а також змінює. 
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Матеріалістична діалектика розглядає навколишній світ як ціле, де абсолютно всі 

явища і об‘єкти взаємопов‘пов‘язані. Все в цьому світі постійно знаходиться в безперервному 

русі і зміні, народження і загибелі. Теорія марксизму розуміє під діалектикою загальні 

закономірності і розвиток природи, людського мислення і суспільства. Фундаментальними для 

філософії марксизму (діалектичного матеріалізму) є три діалектичних закони: єдності і 

боротьби протилежностей, переходу кількісних змін у якісні, заперечення заперечень. 

Марксизм розглядає людину не як щось окреме, а як суспільну істоту, як продукт суспільних 

відносин і зв‘язків. Всі види людської діяльності творять людину лише остільки, оскільки вона 

сама їх творить. 

Марксизм – це система вчень, яка охоплює усі аспекти суспільного життя. Виділити 

основну ідею марксизму дуже складно, але основними є філософія, політика і найбільш 

значуща економіка. Марксизм приймає світ як ціле, де усі явища і об'єкти взаємопов'язані. Що 

для людини нічого не існує крім того, що вона створила, що вона зробила для себе і свого 

матеріального блага. 

 

УДК 17.2.18 

КУПРЕЙЧУК  Мирослава, студентка 1 курсу 
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ЯК Я РОЗУМІЮ ПАТРІОТИЗМ 

 

Батьківщина, любов до неї, відчуття патріотизму… Ці поняття наповнюються для мене 

сенсом не у зв‟язку з безбережжям наших степів, красою гір, синявою річок і морів, не у зв‟язку 

з красою рідної природи. Сенсом поняття Батьківщина наповнюється, коли я читаю, чую, думаю 

про її людей, що творили довгі століття й що творять зараз історію України. Це політики, 

державні і суспільні діячі, письменники і поети, актори і музиканти, великі учені і спортсмени, 

але головне – це трудівники полів, заводів, шахт. 

Народ України, переживши чимало важких періодів в своїй історії, не втратив, як 

видається, головного – віри в свої сили. Велика мудрість народу утілилася в його самоіронії, в 

умінні беззлобно посміятись над собою, сусідами, друзями. А ще – в умінні терпіти, суміщаючи 

його з одвічним прагненням мирно вирішувати конфлікти, не вплутуватися в безглузді війни. 

Патріотизм – це виняткове почуття. В цій винятковості є передування до єдиної великої 

правди. Вона полягає в тому, що народ, як і окрема особистість, має своє призначення. І народ, 

до якого ми належимо, має стати однією з не минаючих і незамінних форм в ієрархії процесу 

націєгенезу. 

Завжди існує небезпека, що попередження великої правди знову, як і в радянські часи, 

перетвориться на порожню, брехливу і згубну претензію. Для того, щоб цього не сталося, 

потрібно вольове виявлення: «Я люблю свою Батьківщину!» - перетворити на веління 

патріотичного обов‟язку: «Допомагай Батьківщині словом і справою в усвідомленні і виконанні 

її вищого призначення». 

Я пишаюся, що належу до великого українського народу, пишаюся своєю 

Батьківщиною, головне багатство якої – її люди. Тому будьмо патріотами нашої України і 

любімо її всім серцем своїм і всією своєю душею. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДИ ВИБОРУ МІЖ ДОБРОМ І ЗЛОМ 

У ВЧЕННІ АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА 

 

В нашому світі існує вічне і нескінченне протистояння добра і зла – вони так само 

протилежні, як чорне  і біле, життя і смерть,  світло і темрява . Перші люди до гріхопадіння 

мали вільну волю – свободу від зовнішньої (в тому числі надприродною) причинності і 

здатність вибирати між добром і злом. Обмежуючим фактором у їхній свободі виступав 

моральний закон – почуття обов'язку перед Богом. Після гріхопадіння люди втратили вільну 

волю, стали рабами своїх бажань і вже не могли не грішити. Середньвічний мислитель 

Августин Аврелій доводив, що все створене Богом в тій чи іншій мірі причетне до абсолютної 

доброти – Всеблагого Бога. Зло – не якась сила, яка існує сама по собі, а ослаблене добро, 

необхідна ступінь до добра. Видима недосконалість є частиною світової гармонії і свідчить про 

принципову доброту всього сущого. Буває і так, що скоєне людиною зло в кінцевому підсумку 

обертається добром. Так, наприклад, людину карають за злочин (зло) з метою принести їй 

добро через спокутування і муки совісті, що призводить до очищення. Іншими словами, без зла 

ми не знали б, що таке добро. 

На мою думку, необхідно звернутися до ідеалів вчення Августина про добро і зло. 

Блаженний Аврелій Августин – людина, яка була свідком падіння Римської імперії, в падінні та 

ослабленні якої більшість обвинувачували саме християн з їх рабською любов'ю, мораллю,  та 

всепрощенням, мораллю слабких, принижених і ображених, а також з їх ненавистю до Риму як 

до «Вавилонської блудниці». 

Звертаючись до «Сповіді» Аврелія Августина можна побачити, що шлях його 

філософствування тут – від розладу і роздвоєння особистому житті до об'єктивного світу і 

єдності. Оскільки ми замикаємося у нашому чуттєвому світі, ми бачимо у собі лише морок й 

страждання.  

Схоже, що проблема зла – наскрізна тема, якою Августин переймався все своє доросле 

життя. Найголовніше, що приваблювало Августина в Маніхействі у дев'ятирічний період його 

учнівства. Якщо існує космічний принцип зла, який дорівнює за силою космічному принципу 

добра, то зникає філософська проблема зла, тобто зникає питання про те, як так може бути, що 

зло існує. Ми самі не знаємо, як Августин переконався, що «Бог – це добро і він є сильнішим» 

за все, проблема постає найбільш гостро. «Тоді звідки з'явилося  зло?» питає Августин у своїй 

«Сповіді». Августин розглядає варіант простого спростування . «Чи може бути, – він питає, – 

що зла просто нема?»  

У різних творах Августин знаходить коріння зла в людській свободі волі. І він наполягає 

на тому, що свобода волі є необхідною для морального вибору. Його ідея в тому, що хоча Бог і 

створив людину, але він не створював зло.  Cаме людина створила зло. Більше того, справжня 

свобода волі – це необхідне добро і Бог, в своїй Божественості, дав її людям, попри те, що знав 

наперед, що Адам і його нащадки діятимуть неправильно і створять зло.  

Кожна людина робить свій вибір – можемо сказати після опрацювання вчення Аврелія. 

Інколи добрі наміри людини можуть шкодити іншим, і так само не завжди злі – шкодять 

оточуючим. Перш ніж зробити будь-який вчинок потрібно заздалегідь обміркувати наслідки. 
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МІСЦЕ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА У ТРАКТАТІ «ПРО РОЗУМ» К.А.ГЕЛЬВЕЦІЯ 

 

Видатне місце в історії французького Просвітництва і матеріалізму по праву належить 

Клоду Адріану Гельвецію, одному з найбільш прозорливих і далекоглядних мислителів, який 

зосередив свої зусилля головним чином на проблемах соціальної філософії та розвитку 

суспільства.  

У своєму творі «Про розум» Гельвецій пояснив взаємозалежний вплив суспільства на 

особистість, виховання особистості на розвиток суспільства, законодавства та розвиток держави 

і суспільства, законодавства на прогрес освіти. Не зважаючи на тогочасну критику та заборону 

книги «Про розум» сьогодні за рахунок своєї актуальності вона відноситься до числа блискучих 

творів філософської думки XVIII ст.  

Суспільство є формою життєдіяльності людей, способом соціальної організації. Тому в 

суспільному житті не аби яку роль відіграє ідея «людської природи» невід‟ємною частиною якої 

є «фізичну чуттєвість», з двох почуттів любові до задоволення і відрази до страждання, виникає 

третій – почуття любові до себе. Любов до себе безпосередньо впливає на створення 

справедливого суспільного устрою, адже мотивом будь-якої діяльності людини є корисність її 

продукту для себе.  Саме любов до себе є первинним імпульсом всіх дій людини, що породжує 

позитивні пристрасті, прагнення до щастя і інтереси. Останні, за Гельвецієм, і представляють 

первопричину людської діяльності.  

Почуття та інтереси, прагнення до щастя впливають на розвиток особистості в 

суспільстві, на моральний аспект взаємовідносин людини і суспільства, вони створюють рух, 

прагнення людей до соціального розвитку . Рух створює, руйнує, зберігає, оживляє, без нього 

усе було б мертвим, а пристрасті та інтереси все оживляють у світі моральному. Поняття 

пристрастей, прагнення до щастя та інтересів у Гельвеція пов'язані дуже тісно і часто 

співпадають за змістом. Пристрасті спрямовані на реалізацію людського прагнення до щастя, а 

воно в свою чергу входить до визначення інтересу як всього того, що може дати нам 

задоволення, насолоду або ж звільнити нас від страждання. Слід підкреслити, що пристрасті та 

інтереси у Гельвеція наповнені соціально-культурним змістом. До них Гельвецій відносить: 

гордість, прагнення до слави, патріотизм, любов, дружбу і т.д. Вони є продуктом суспільства, і 

тому саме вони оживляють людські відносини та діяння.  При цьому вони є першопричиною 

діяльності не лише індивідів, а й великих соціальних груп, станів, класів і суспільства в цілому. 

Гельвецій розрізняє три групи інтересів: інтереси індивідів (особистісні), інтереси соціальних 

груп (спільні) та інтереси суспільства (суспільні). В філософському осмисленні інтересів він 

бачив шлях до розуміння того, що таке чесноти і пороки, добро і зло. З його точки зору, інтереси 

є етично нейтральними, а своїми чеснотами чи пороками люди зобов'язані виключно тим 

видозмінам та викривленням, яким піддаються особистісні інтереси під впливом суспільства. 

Тому, помічаючи в тому чи іншому суспільстві домінування пороків, слід говорити не про 

злостивість людей, а про нерозумність та неуцтво законодавців, які винні у протиставленні 

особистісних та суспільних інтересів.  

Отже, єдиний шлях до суспільства доброго, справедливого – це узгодження шляхом 

розумного законодавства особистих та суспільних інтересів. Необхідно, щоб суспільні інтереси 

стали для громадян особистими, щоб служіння суспільству стало головним особистим 

інтересом і пануючою пристрастю. Доброчесна людина, як підкреслює Гельвецій, – це не та, яка 

жертвує своїми звичками та найсильнішими пристрастями заради спільного інтересу, а та, чия 

сильна пристрасть до такої міри узгоджується з суспільним інтересом, що вона завжди змушена 

бути добродійною. У трактаті «Про розум» простежується думка, що люди є абсолютно рівними 

у своїх задатках від природи, що вони не народжуються ні злими, ні добрими. Наставниками 

для кожної людини є і форма правління даної держави, і соціальне оточення, і прочитані нею 
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книги, і навколишні умови, і обов‟язково – випадок. На думку автора, не можна применшувати 

роль випадку в житті особистості, адже ми ніколи не зможемо оціни важливість тих ситуацій, 

що стануть вирішальними у нашій долі, у нашому розвитку, у процесі засвоєння істин.   

  На думку Гельвеція, все це цілком можливо реалізувати в сучасному суспільстві шляхом 

втілення у дійсність розумного законодавства. Законодавча політика в руках мудрої влади має 

будуватися так, щоб задовольняючи свій приватний інтерес, людина діяла на благо всього 

суспільства, щоб особиста вигода поєднувалась із загальною. Він вважав, що люди будуть 

добрими, лише об'єднуючи особисту вигоду із загальною. А тому саме загальне щастя, з позиції 

Гельвеція, має стати найважливішою метою для законодавця. Також законодавча політика 

повинна забезпечувати  права і свободи кожній людині для її подальшої самореалізації у 

суспільстві. Причиною моральних недоліків – є порочність законодавства та суспільного 

устрою, – «у кожній країні мистецтво формувати людей так тісно пов‟язано з формою правління 

і не можливе без змін у самому державному устрої»  

 Головне завдання своєї філософії він вбачає в пошуку можливого суспільного стану, 

який би забезпечив умови для втілення моральності і досягнення щастя. Найкращою формою 

суспільної організації він вважає таку, при якій закони мають забезпечити загальне 

благополуччя і достатню справедливість. Ідеї прав і свободи, щастя і любові, моральні аспекти, 

що висвітлені у трактаті  «Про розум» є актуальною і сьогодні . 
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ЗАПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ У СЛІДЧІЙ ПРАКТИЦІ 

 

У формі запитання здійснюється постановка нових проблем в науці, за їх допомогою 

отримують нову інформацію на виробництві, уповсякденному житті тощо. Під час 

розслідування та розгляду кримінальних справ услідчій практиці також надається значна увага 

правильній постановці запитань.  

Пізнавальна функція запитання пов'язана із заповненням, уточненням і конкретизацією 

раніше отриманих загальних уявлень про предмети і явища дійсності. Запитання – це виражена 

у формі запитального речення пропозиція, що реалізовується у вигляді відповіді на запит 

думки, спрямований на розвиток, уточнення або доповнення знань. 

Пізнавальна функція запитання реалізується у формі відповіді на нього. Відповіддю 

може бути нова думка, що уточнює або доповнює відповідно до поставленого запитання 

колишнє знання. Пошук відповіді припускає звернення до конкретної області теоретичних або 

емпіричних знань, яку називають областю пошуку відповіді. 

Запитання та відповіді становлять основу спілкування усіх суб‟єктів кримінального 

процесу на усіх його стадіях. Тому це питання є актуальним для дослідження, зокрема для 

з‟ясування критеріїв правильності запитань і відповідей. 

Правильність запитання залежить, перш за все, від його змісту, від відповідності 

передумов запитання, тобто вихідного знання, реальному стану речей. Г.І.Малихіна зазначає: 

«Запитання, ґрунтоване на істинній передумові, називається у логіці правильним, коректним. І 

навпаки, запитання, ґрунтоване на хибній передумові, називається неправильним, некоректним» 

[1, с. 106]. 
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Запитання мають бути сформульовані стисло, чітко і виразно, у зрозумілих для 

допитуваного виразах, на які він міг би дати чітку і недвозначну відповідь. Не можна ставити 

громіздких запитань, поєднуючи в одному кілька запитань, що охоплюють різні факти або 

обставини. У разі складного запитання допитуваний може випустить у відповіді якусь важливу 

для справи обставину.  

Але не усі питання, які правильні логічно, можуть визнаватися коректними юридично. 

Під час допиту свідка не можна використовувати навідні запитання, тобто такі, у формулюванні 

яких є очікувана, бажана відповідь. Згідно статей 143, 167 чинного Кримінально-

процесуального кодексу України забороняється ставити запитання, у формулюванні яких 

міститься відповідь, частина відповіді або підказка до неї.Наприклад, запитання «Чи не був 

обвинувачуваний взутий у сині кросівки?» є неправильним. Правильно було б так 

сформулювати запитання: «Як був взутий обвинувачений?» [2, с. 73] 

Знання логічного механізму постановки запитань і конструювання відповідей на них 

відіграє важливу роль у кримінальному процесі та у судовій експертизі, служить раціональною 

основою під час планування розслідування, побудови версій, збирання і перевірки доказів, є 

запорукою успішного проведення свідчень, дізнань,допитівсвідків, потерпілих і 

обвинувачуванихта інших слідчих діях. 
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В ЧОМУ СУТНІСТЬ ПРЕКРАСНОГО? 

 

Що можна сказати про прекрасне? Як зазначають,  прекрасне є – найширша категорія 

естетики, як може виражено відображати доцільні у собі форми буття всіх світових явищ які є, 

також форми людського життя у властивій їм самоорганізації, згідно з ідеєю досконалості, та 

самоорганізацію свідомості на гармонійні зв'язки зі світом. 

Сутність прекрасного, кожен бачить по різному. Хтось у  простих вчинках та 

твердженнях, а хтось в глибокій душі. Більшість можуть вбачати прекрасне у чому красивому, 

але ж краса це не показник. Легко і без краси можна вбачити, щось неповторне  та прекрасне, 

яке відділяться лише одним ступенем. В чомусь навіть бридкому, легко можна знайти сутність 

прекрасного, яке ховається, не за красивою обгорткою з порожнечею всередині, а чомусь 

простому, звичайному. 

Як для мене прекрасне , це саме життя, і гармонія у світі. Якийсь певний вчинок, який 

легко обґрунтовується своєю рішучістю, та справедливістю. 

На мою думку прекрасне є тим значенням, яке постає на єдністю буттєвих 

характеристик явищ. Можна легко сказати, що прекрасне є однією із якостей природного світу , 

яке може бути незмінним в явищах, зокрема і в природніх, які визначають у собі велику 

життєвість та, це все стає наслідком самоорганізації. З наукової точки зору, легко можна 

зазначити, що згадані якості набувають достовірності істин які закладаються у математично 

виражені числові величини. Я думаю, що в культурі людства Істина легко співвідноситься з 
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Добром та Красою. Сприймаючи та відчуваючи прекрасне, потроху розумієш , що досвід який 

вбирає у себе світ і  народжує його переживання і є те прекрасне. Але, якщо прислухатися до 

думок інших вчених філософів, то можна легко натрапити  на таку думку, що прекрасне – це є 

щось вигідне, доцільне або якесь чуттєве задоволення. Тому «прекрасне за своєю природою 

щось, по-перше, вічне, тобто таке, що не знає ні свого народження, ні своєї  загибелі,а по-друге, 

не в чомусь прекрасне, а в чомусь потворне, не колись, десь, для когось і порівняно з чимось 

прекрасне, а в інший час, в іншому місці, для іншого і порівняно з іншим потворне». 

Аналізуючи, красу то вищим її уособленням може виступати людина, у природному світі. 

Тільки людина легко може бути справді прекрасною як розумне начало природи. Адже лише 

тільки  людина здатна ставити цілі й творчо реалізовувати їх.Ніхто не володіє секретом краси – 

це таємниця життя. Яку розгадати ніхто не може, але розтлумачивши цей секрет можна легко 

зрозуміти джерела людського буття. Над цією загадкою , гадали багато сторіч. Але її розгадати її 

так і не зуміли .  

Передбачити саму сутність , яка є внутрішнім способом існування діяння або явищ, то 

вона ховається в предметі і між предметами. А вже саме прекрасне, кожен вбачає по-різному . 

Бо всі ми різні, і стараємося незалежно жити  від чиєїсь думки, яку стараються нав`язатинам 

завжди. 

А часто ніколи ніхто не замислюється, та не помічає, що саме прекрасне, що у нас  є – 

це сама наша земля, наш світ, це близькі люди, які нас оточоють.Але не всі дають цьому велике 

значення та не розуміють сенс самого слова прекрасне , що більшість має на увазі під цив 

словом якесь багатство, гроші, слава. У моєму понятті про це йде реальна значимість слова. 

Прекрасне - це природа, життя яку нам дають, проходимо через перешкоди і живемо. 

Отже, сутність прекрасного знаходиться біля кожно з нас головне вчасно помітити це , 

тоді життя зміниться. І думаю, що в  кращу сторону, тому прекрасне треба шукати у всьому і в 

собі впершу чергу, тоді навколо тебе світ стане інший. 
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ЛЮБОВ У ФІЛОСОФСЬКИХ МІРКУВАННЯХ 

 

Вчені вважають, що любові не було навіть у ті часи, коли бере свій початок 

одношлюбність. Спираючись на Моргана і Бахофена, Енгельс писав про те, що цілком 

зрозуміло, що фізична краса, дружні відносини, схожі прихильності викликали у людей різної 

статі прагнення до статевого зв'язку, що як для чоловіків, так і для жінок не було зовсім 

байдуже, з ким вони вступали в ці відносини. Проте від давніх днів до сучасної статевої любові 

ще нескінченно далеко. Пов‟язаний з тілесними симпатіями був ранній ерос античності.  Багато 

разів йде мова в міфах про те, що боги перевтілювалися в людей, аби у їхньому образі з'явитися 

до коханих. Цікавим є той факт, що любов з'являється в часи, коли жінка втрапляє під панування 

чоловіка. Можна було б припустити, що любов виникла в історії як психологічна відплата за 

жіноче рабство:  підкоривши жінку, чоловік сам потрапив до неї в полон. 

Думки мислителів про любов у давнину розходилися подібно нашому часу. Один із 

великих засновників школи кініків Діоген Сінопський пропагував думку, що пристрасну любов 

не потрібно вважати річчю єдиною, тому він оголосив, що любов – справа тих, кому нема чим 

зайнятися. 

На противагу Діогену Емпідокл вважав, що любов породжує гармонію та красу. Платон 
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вбачав у любові особливу божественну силу, яка допомагає людині долати вроджену 

недосконалість. Любов виковує в людині духовну піднесеність, наголошував він. Платон 

трактував любовні переживання широко і об'ємно як особливу енергію, що йде з Космосу. 

Великий логік Аристотель шукав у коханні передусім користь для себе – в людини, сім'ї, 

суспільства. І що стосується сім'ї, до прикладу, метою любові вважав дружбу. 

Вельми споріднені з сучасними поглядами стосовно любові й сімейного побуту висловлює 

Плутарх. Він знаходить у коханні поезію, що осяює життя, і таку практичну користь як для 

родини, так і для суспільства. 

З плином часу все більше розпадається древній синкретизм. Духовність ще має ознаки та 

впливи тілесності. Проте вона часто вже самостійна, незалежна, вже існує сама по собі. Любов 

все частіше пронизується душевними взаємопритяганнями, і це видно не тільки в ліриці, а і в 

пізньоантичному романі. 

З часів античності й до сьогодні прослідковується тема щастя і нещастя у коханні. Теми 

горя і болю в античній драмі, в ліриці, та  взагалі у поетів решти епох – від Петрарки до Єсеніна 

чи Маяковського. 

Види любові у філософії античності. Ерос – любов-пристрасть, любов на рівні з 

шаленством, Стародавні греки казали: еротоманія – божевільна (безрозсудна) любов. Дієслово 

ереоманео – бути божевільним від любові. Ерос –  це статева любов. Отже, звідси еротіке – 

мистецтво любові та назва твору римського поета Левія Еротопайніон – Любовна забава, що є 

аналогічною латиномовній поемі Овідія – Мистецтво кохання . Правда, любов-пристрасть може 

також бути націлена  і на інше. Геродот писав про спартанського царя Павсанія, що останній 

хотів стати тираном всієї древньої Еллади. Любовна пристрасть, як всяка пристрасть, рідкісна й 

нетривала. Як все безмірне (древні греки розуміли нерозумне, божевільне як безмірне), 

пристрасть, пожираючи свого носія, пожирає себе. 

Ерот – прагнення від гіршого стану до кращого. Ерот – це любов до прекрасного , а 

мудрість – одне з найпрекрасніших на світі благ, тому Ерот в зображенні Сократа – Платона – 

любитель мудрості, філософ. 

Філія – це не стільки любов, скільки закоханість. «Філією» ще називають любов до 

батьків, до товаришів, до рідної землі, до братів, до батьківщини, любов до пізнання, любов до 

бога тощо. 

Агапе є більш м‟якою, ніж «філія». В її основі жертовна  любов до «ближнього». Саме про 

таке розуміння любові свідчило християнство. У християн були у звичаї «агапе» – братські 

трапези. 

Сторге то є любов як прихильність, особливо вона переважає в сім'ї, коли люди вже 

настільки прив'язані один до одного, що не можуть уявити собі життя одне без одного. Така 

любов буває не тільки в сім'ї. 

Ерос у розумінні видатного філософа Зигмунда Фрейда. Термін любові означає 

узагальнення всього того, що відбувається від енергії лібідо, тобто статева любов з метою 

злягання, а також любов до себе, любов батьків, любов дітей, дружба і загальнолюдська любов. 

Філософ писав: «Психоаналіз навчив нас розглядати всі ці явища як вираження одних і тих же 

мотивів первинних позивів». 

Існує дві течії любові – ніжне та тілесне. У нормальному стані вони повинні зливатися 

разом у акті статевої любові, в іншому випадку людина приречена страждати імпотенцією або 

фригідністю. З цих двох течій ніжне зароджується набагато раніше, ніж чуттєве, ще в дитинстві 

починають з'являтися його зачатки. Воно спочатку націлене на членів сім'ї, на тих, хто зайнятий 

вихованням дитини. Також воно містить і деяку частку статевого потягу, підтвердження цього є 

те, що дитина обіцяє одружитися на мамі, татові, вчителі. 

Чуттєва любов засуджена до згасання, якщо вона задовольняється. Для того, щоб тривати, 

вона з самого початку повинна бути змішана з чисто ніжними, тобто загальмованими в 

цільовому відношенні компонентами. 

Аскетичні течії християнства дали любові психічну цінність, якої їй ніколи не могла дати 

язичницька давнина. Найвищого значення любов досягла у аскетичних ченців, усе життя яких 
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була наповнена майже виключно боротьбою зі спокусами тіла.Сексуальне обмеження необхідне 

для культурного розвитку. Так як енергія лібідо, не маючи виходу, буде направлено на творчість. 
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ЛЮДИНА ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ СУСПІЛЬСТВА 

 

3 усього, що існує у світі, найбільш цінною й найбільш важливою для людини є сама 

людина. Вже у Стародавньому Китаї вважали, що «між Небом і Землею людина найцінніша». А 

у V ст. до н.е. давньогрецький філософ Протагор (близько 480 – 410 до н.е.) сформулював тезу 

про те, що людина є мірою всіх речей. 

Цілісний образ людини не виникає у філософії історично одномоментно. Але і логічно 

образ людини може бути сформований лише шляхом сходження від абстрактного до 

конкретного, виявленням та осмисленням різноманітних, суперечливих взаємозв'язків у 

системі. Тому філософські роздуми про людину починаються з питання про її суть, виявлення 

багатоманітності суттєвих взаємозв'язків у системі. 

Вища, порівняно з іншими живими істотами, цінність людини зумовлена тим, що саме 

завдяки їй і її подальшому розвитку зможуть коли-небудь знайти нові форми життя на 

просторах Всесвіту «менші брати».  

Як про найвищу цінність можна говорити про людину, маючи на увазі не тільки весь рід 

людський, тобто людство, але й кожну окрему людину як індивідуума. У цьому розумінні 

кожна людина – це велетенський неповторний світ. І ця неповторність, унікальність роблять 

людину самоцінною й незамінною. 

Відомий поет Стародавньої Греції Евріпід говорив, що в світі багато дивних див, та 

найдивніше з них – людина. Унікальне творіння природи,суспільства і самої себе – ось що таке 

людина – найдивніше з дивних див – з її неповторністю, з багатоманітними біологічними 

рисами. 

Суть людини в тому, що людина – істота розумна, людина – істота, яка має 

самосвідомість, людина – істота моральна і вільна. Поняття людини, насамперед, охоплює 

загальнородові риси, що відрізняють людину від інших живих істот. В такому визначенні воно 

стосується не якоїсь конкретної особи, а людини як представника роду людського. Основними 

її ознаками є якісні характеристики людини, які виділяють її від тваринного світу, є і її 

біологічна структура, а також загальні прояви соціальної суті: свідомість, мова, здатність до 

праці і творчості.  

Антропологи і філософи підходять до питання походження людини з різних позицій. 

Антропологи стурбовані пошуками невистачаючої ланки в біологічній еволюції від 

мавпоподібного предка людини до людини розумної. 

У класовому суспільстві завдяки вдосконаленню знарядь праці та зростанню 

продуктивності людина могла вже власними зусиллями підтримувати своє існування, а 

виникнення приватної власності зумовлювало її матеріальну незалежність від інших людей. Це 

дало можливість, принаймні представникам панівних класів, усвідомлювати себе й як самоціль. 

Разом з тим з виникненням приватної власності й поділом суспільства на протилежні класи 

виникли умови, за яких людина стала засобом досягнення цілей не тільки суспільства, а й іншої 

людини – рабовласника, феодала, капіталіста. Крім того, одна група людей або один клас стає 

засобом досягнення цілей для іншого класу, й навіть усе суспільство може стати засобом 

досягнення цілей окремої людини – фараона, монарха, диктатора. 
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Людина в її конкретному прояві є оригінальною і неповторною істотою. Індивід означає 

окреме існування людського, поєднує природне, біологічне, психологічне і соціальне, тобто 

відтворює в одній особі всі людські якості.  

Як соціальний атом, індивід виник в історії не випадково і не відразу. Тривалий період 

існувала своєрідна цілісність суспільства, злиття окремих одиниць в ціле. Ніхто не мислив і не 

почував себе окремо. Спільний уклад життя, виробництво, споживання, побут, традиції 

підкоряли кожного члена суспільства родовій цілісності.  

Кант говорив, що кожна особа володіє досконалою гідністю, абсолютною цінністю, 

особа не є знаряддям здійснення певних планів, навіть благородних планів для загального 

блага. Людина – суб‘єкт моральної свідомості, кардинально відмінна від навколишньої 

природи, – в своїй поведінці повинна керуватися велінням морального закону.  

На людину потрібно дивитися як на ціль тому, що кожна людина, будучи носієм свободи 

і морального закону, настільки ж велика і невичерпна, як космос. Звідси і погляд на право як на 

умову суспільного буття автономних і цінних за своєю сутністю особистостей, спосіб 

забезпечення рівної для всіх свободи.  

Видатний філософ Микола Бердяєв є відомим теоретиком дослідження сутності людини. 

У центрі його філософської концепції – особа в усій різноманітності її духовного життя, що 

насамперед, за духовною природою є істотою вільною і творчою. Свобода ж її є позитивною, 

творчою потужністю, що нічим не обумовлюється і не обґрунтовується, – це потужність духу 

творити не з природного світу, а із самого себе. Свобода, вважає Микола Бердяєв, є 

самоочевидною і не потребує зайвих філософських обґрунтувань і доказів. 

Бути людиною насправді звучить гордо. Кожен з нас сам визначає місце і роль в 

суспільстві своїми вчинками, поведінкою та навіть думками. 
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ДО ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА І МОРАЛІ 

 

Стабільність моральних норм, моральна «переконаність» суспільства, повага до 

усталених загальнолюдських канонів поведінки призводять до сприйняття настанов права, 

поваги до нього, до підвищення авторитету цього найбільш дієвого соціального феномену, а, 

отже, до ефективної дії інститутів громадянського суспільства. 

Співвідношення моралі та норм права є предметом дискусій довгий час.Не можна 

відкинути дану категорію, що має глибоко неюридичне зміст, оскільки мораль, крім права, 

також є засобом упорядкування людського співжиття. Питання про взаємодію права і 

моральності (моралі) є актуальним протягом тривалого періоду часу. Залишається вона такою і в 

сучасному суспільстві. 

М.І.Байтін абсолютно справедливо вважає, що для сучасної юридичної науки 

«характерний процес поглиблення моральних начал, зближення права і моралі демократичного 

суспільства» .Слід визнати глибоке взаємопроникнення таких категорій, як право і моральність, 

і їх взаємозумовленість і прийняти дане твердження як ще одне апріорі. Діяльність держави 

повинна зводитися до максимального включення моральних принципів і цінностей в правові 

механізми. Необхідно в черговий раз визнати неможливість досягнення того стану соціуму, коли 

право в повній мірі ввібрало б у своє утримання моральні підвалини конкретного суспільства, 

проте слід прагнути до цього стану.Мораль є тією категорією,що демонструє міру гуманності 

норм права. 
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Мораль і право виконують одну і ту ж соціальну функцію: регулюють людські 

взаємовідносини. Однак способи моральної і правової регуляції різні. Право регулює поведінку 

людей за допомогою державно-управлінського примусу, мораль же спирається не на силу 

держави, а на силу громадської думки. Як право, так і мораль є сукупністю норм. 

Кант у своїх працях неодноразово досліджував це спірне питання. На його думку право –

це   сукупність умов, за яких свавілля одного [обличчя] сумісне зі свавіллям іншого з точки зору 

умови свободи. Для усунення невизначеності в розумінні термінів «етика», «мораль», 

«моральність», а також характеру їх взаємозв'язку, слід звернутися до пояснень самого 

німецького автора. У передмові до «Метафизика нравов» Кант  пише, що наука про закони 

свободи носить назву етика. Етика також називається вчення про моральність. Далі, Кант 

говорить про те, що етика точно так же, як і фізика, має свою емпіричну і раціональну частину. 

При цьому «емпірична частина окремо могла б називатися практичної антропологією, а 

раціональна – власне мораллю». 

Зв‟язок моралі  і права виявляється в таких аспектах: 

1. єдністю і спільністю;  

2. різницею; 

3. взаємодією і взаємозбагаченням  

Єдність і спільність моралі і права полягає в таких рисах: 

- вони  є  різновидом  соціальних норм; 

- право і мораль переслідують одні й ті ж цілі і завдання – впорядкування і вдосконалення 

суспільного життя; 

- обидві категорії регулюють суспільні відносини; 

- вони ґрунтуються на одній і тій же системі цінностей, що склалися в суспільстві; 

- вони формуються у процесі розвиту суспільства. 

 Різниця  між мораллю і правом  виявляється у таких критеріях: 

- мораль виникає у суспільстві ,право формується у державі; 

- мораль фіксується у свідомості людей,а право закріплюється у письмовій формі; 

- право регулює лише ті,відносини, що можливо законодавчо врегулювати, а мораль може 

владнати все; 

- право забезпечується заходами державного примусу, а мораль – громадянами; 

Мораль є тією річчю,що відображає гуманність правових норм України.Аналізуючи 

співвідношення права і норм моралі в суспільстві, ми можемо судити про глибину правових 

механізмів суспільства, про стан його правової культури. Серед українських науковців є  група,о 

присвятила свої праці відношенню законодавця до цього складного питання.  На мою думку, не 

дуже просто вписати норми моралі у право, слід віддати гідне нашій законодавчій 

владі,оскільки депутати намагаються приймати такі закони, які відповідали моральним 

підвалинам нашого суспільства. Звичайно,цей процес є дуже складним ,необхідно прикладати 

максимальні зусилля для усунення колізій, які існують між нормами права і моралі. Уже було 

чимало сказано, що закон забезпечується, гарантується, охороняється державою, який і є 

ініціатором законодавчого закріплення прав особистості. Норми моралі, які отримали 

законодавчу вираз, також гарантовані державою, проте їх коріння лежить найглибше – в самій 

свідомості особистості, відповідно, підтримуються внутрішньою силою суспільної свідомості. 

Для того, щоб такі норми дотримувались необхідно не правовий механізм, а індивідуальне 

сприйняття необхідності таких норм, потреба прийняття їх як еталону, зразка. Цей процес 

законодавець не в змозі проконтролювати. На мою думку, питання моралі, честі, справедливості 

завжди високо цінувались слов‟янами.  

Право і мораль – різні, але не діаметрально протилежні явища. Перебільшення 

особливостей права і моралі може привести до правового нігілізму, з одного боку, а з іншого – 

до звільнення від моральних принципів держави, правосуддя. Так само взаємозв'язок моралі і 

права не означає їх злиття. При всій смисловій завантаженості  правовідносин навряд чи 

правильно перетворювати мораль в компонент права, як і право – в категорію етики. 
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ФІЛОСОФСЬКО-СВІТОГЛЯДНЕ ПІДГРУНТЯ БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ: 

ФЕНОМЕН УШУ 

 

Ушу – комплекс традиційних китайських бойових мистецтв, в основі яких лежать 

філософські, етичні та психофізичні аспекти вдосконалення особистості. По суті кунг-фу і ушу 

– це одне і те ж. Ушу дослівно перекладається як «бойові мистецтва», а гунфу, також 

неправильно перекладене як «кунг-фу» або «кунфу», означає «майстерність» і в Китаї може 

вживатися як по відношенню до кулачного мистецтва, так і по відношенню до талановитого 

музиканта, кухаря тощо. Традиція вимовляти «кунг-фу» прийшла через  американський 

переклад гонконгських бойовиків (з вимови на кантонському діалекті, поширеному на півдні 

Китаю). 

Не існує жодного представника ушу, який би не чув про існування «внутрішніх» 

(нейцзя) і «зовнішніх» (вайцзя) стилів. До «внутрішнього» напрямку відносяться три основні 

стилі: «Кулак Великої межі» (тайцзіцюань), «Долоня восьми триграм» (багуачжан) і «Кулак 

форми і волі» (сін‟іцюань), теорія яких базується на філософських побудовах про сутність 

вселенських трансформацій. Всі інші стилі, у тому числі і знаменитий шаоліньцюань, відносять 

до «зовнішніх». 

На питання про відміну нейцзя від вайцзя навіть відомі майстри ушу відповідають 

досить широко. Але всі їхні пояснення можна звести до простої  тези: у «внутрішніх» стилях, в 

основному, використовується ци (внутрішня енергія), при цьому згадується фраза з канону 

тайцзіцюань: «Використовуй ци і не використовуй силу», в результаті чого відбувається 

«трансформація духу», завдяки якій зовнішні прийоми стають проекцією внутрішніх 

метаморфоз. «Зовнішні» стилі, згідно тлумаченням, в основному використовують фізичну силу. 

Проте добре відомо, що практично будь-який стиль ушу використовує різні методики для 

налагодження циркуляції ци всередині організму. Значить, в основі поділу стилів на 

«внутрішні» і «зовнішні» лежать не стільки технічні особливості тієї чи іншої школи, скільки 

причини культурно-психологічного характеру. 

Підтримує цю версію про сенс поділу ушу на «зовнішні» і «внутрішні» стилі біографія 

відомого майстра нейцзяцюань Чжан Сунсі (XVI ст.) – «Мистецтво кулачних бійців 

розділяється на два напрямки: одне - зовнішнє, інше - внутрішнє. Яскравим представником 

зовнішньої сім‟ї є шаоліньцюань, його метод ґрунтується на прямому поєдинку з суперником, а 

також включає стрибки і підскоки, за рахунок чого і досягається перемога над суперником. 

Внутрішні стилі передаються прямо від Чжан Сунсі, і їх метод ґрунтується на пануванні над 

суперником. Якщо не потрапив у скруту, то не застосовуй їх, а якщо почав застосовувати - то 

будь спритний настільки, що пролізеш навіть туди, де немає і щілини». Не випадково, як вчили 

майстри, справжній удар невидимий і не має суті, тому і відобразити його неможливо. В цьому і 

полягає особливе вміння в мистецтві внутрішніх стилів [Цит. за 1]. 

На перший погляд, все, що говорять китайські джерела, нітрохи не суперечить 

популярним версіями на Заході: «зовнішні» стилі прийшли з Шаоліньського монастиря і 

являють собою жорсткі методи ведення бою, а «внутрішні» стилі ґрунтуються на м‟якому 

«ухиленні» від прямого протистояння, на «контролі руху за допомогою спокою». 

Проте існують факти, які, напевно, чимало здивували б західних шанувальників ушу. 

Історичні дослідження в основному підтверджують, що тайцзіцюань пішов  саме від «зовнішніх 

стилів» – способів армійської підготовки. «Внутрішні» стилі виникли пізніше «зовнішніх» і 
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розрізнялися аж ніяк не за формально-технічними ознаками. 

Причина поділу стилів на «зовнішні» і «внутрішні» пояснюється, перш за все, 

загальносвітоглядною установкою китайської традиції. Той ж поділ ми зустрічаємо і в 

китайському живописі, каліграфії, літературі. «Внутрішнє» і «зовнішнє» тут зводяться до 

«істинного» та «помилкового», або істинної «основи» та її похідних. «Внутрішнє» у Китаї 

завжди цінувалося вище, ніж зовнішнє. По суті, будь-який зовнішній рух, всяке видиме і 

відчутне явище є проекцією якогось невидимого початку, прихованого всередині людини. Разом 

з тим і сам цей внутрішній початок - це відгомін «небесних» сил (Дао) в людині. Все зовнішнє – 

це символи, внутрішнє – це справжня, гранична реальність. Звідси випливає, що «внутрішні» 

стилі  або «істина» кращі, ніж «зовнішні». 

Заняття кунг-фу – як зовнішніми, так і внутрішніми стилями - неодмінно допомагають в 

діяльності менеджера. Зовнішні стилі допомагають відчувати конкуренцію (противників) та 

навчають вмінню програвати. І від цієї поразки не падати духом,а робити висновки та шукати 

шляхи подолання проблем. Внутрішні стилі так само, як і зовнішні допомагають не падати 

духом, інстинктивно відчувати конкуренцію та шукати шляхи бути кращим, аніж супротивники. 

А також зберігати спокій та внутрішній баланс менеджера під час будь-яких проблемних 

ситуацій або переговорів. Оскільки, якщо буде спокійний керівник, буде і спокій  на всьому 

підприємстві. 
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ЭВТАНАЗИЯ ЖИВОТНЫХ (ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

Развитие ветеринарной медицины под воздействием научно-технического прогресса 

непрерывно сталкивает людей с новыми, часто неожиданными и непростыми проблемами. 

Расширяя возможности человека, этот прогресс одновременно увеличивает и диапазон таких 

ситуаций, в которых человеку нужно принять  не простое решение. Возникает, так сказать, 

«целая популяция» рисков, связанных с воздействием на природу человека и реальной 

возможностью ее качественной трансформации. К числу таких рисков относится и проблема 

эвтаназии животных от греческих слов «eu» (хорошо) и «thantos» (смерть). Многие 

выдающиеся врачи опасаются, что формальное разрешение эвтаназии может стать 

определѐнным психологическим тормозом для поиска новых более эффективных средств 

диагностики и лечения тяжелобольных животных, а также способствовать недобросовестности 

в оказании ветеринарной помощи.  

Эвтаназией принято называть приближение смерти больного, какими-либо действиями 

или средствами, в том числе прекращением искусственных мер по поддержанию жизни. Сам 

метод эвтаназии присутствует в том случае, если применяется препарат, вызывающий смерть, а 

также, если больного лишают всего того, что ему необходимо для жизни (еда), или того, что 

для него благотворно (реанимация, которая позволила бы ему прийти в себя и самостоятельно 

поддерживать жизнь, или такое лечение, которое способно дать шанс на продолжение жизни в 

нормальных условиях).  

http://www.e-reading.club/chapter.php/113188/55/Maslov_-_Tancuyushchiii_%20feniks__taiiny_vnutrennih_shkol_ushu.html
http://www.e-reading.club/chapter.php/113188/55/Maslov_-_Tancuyushchiii_%20feniks__taiiny_vnutrennih_shkol_ushu.html
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Безусловно, это определение относится к человеку, животное не может сказать, что оно 

испытывает, догадываться об этом, мы можем только по косвенным признакам. И решение это 

должны принять совместно врач и хозяин питомца. По большому счѐту, это должно быть 

решение владельца, а врач в этом случае выступает в качестве «независимого, 

незаинтересованного эксперта», который рисует перед владельцем дальнейшую картину 

развития заболевания, рассказывает про прогноз, определяет шансы на выздоровление. 

Обязательно перед принятием данного решения, необходимо тщательно обследовать животное 

и узнать мнение нескольких независимых врачей. Для каждого случая однозначного ответа на 

вопрос «быть или не быть» нет, но есть несколько основных критериев, помогающих понять, 

когда эвтаназия - это своего рода «помилование»: 

- у животного недуг, который приводит к сильным страданиям и боли, и лечения от такого 

недуга не существует. В результате животное умирает медленной мучительной смертью. 

Таким недугом может быть любая угрожающая жизни болезнь, например рак или дефект 

(физический или психический); 

- животное стало агрессивным и потенциально опасным для окружающих; 

- животное состарилось, что привело к заниженному или ужасному качеству жизни, 

сделав самые обычные действия, как например ежедневные упражнения трудными для 

исполнения; 

- дефект, который сделал питомца неспособным исполнять любые действия, а также 

сделал боль и страдания невыносимыми.  

С другой стороны, нужно понимать, что эвтаназия является насильственным 

устранением вышеперечисленных проблем и жизни в целом. С религиозной точки зрения, 

например, христианство исповедует принцип, что жизнь есть дар Божий и только Бог может 

дать и забрать его. Усиливает эту точку зрения религиозный запрет "не убий". Закрепленная 

нормами права возможность эвтаназии животных может напрямую повлиять на общественное 

сознание, поскольку с точки зрения общественной психологии, все узаконенное считается 

поощряемым государством. Эвтаназия, как форма ветеринарной практики, может произвести 

деморализующее действие на огромную массу хозяев животных и на ветеринарных практиков 

(зачем бороться за жизнь больного до конца, лучше без "забот", "хлопот" обеспечить ему 

легкую смерть). В обычном состоянии каждый организм хочет жить долго и счастливо, 

отвергая мысли о смерти. И смерть не так уж плоха, если рассуждать по Эпикуру, который 

успокаивал живых тем, что когда они существуют, то смерти еще нет, а когда она приходит, то 

их уже нет. 

На сегодняшний день эвтаназия пока не может использоваться в повседневной 

практике как общественная (медицинская) система действий по ряду причин – 

психологических, медицинских, социальных, законодательных, этических. Право на смерть в 

контексте современной биоэтики выступает как защита и сохранение достоинства и свободного 

изъявления воли автономной личности. С этической точки зрения важен не меньше 

психофизиологический анализ причин смерти. Биоэтика признает за каждым существом право 

на уникальность, как своей жизни, так и своей смерти. Одновременно главной 

мировоззренческой предпосылкой биоэтики, которая совпадает с христианским 

мировоззрением, до сих пор остается уважение к жизни любого живого существа, сочувствие и 

милосердное отношение к живому. И на наш взгляд единого, универсального решения по этому 

вопросу быть не может. 

 

МАРТИНЕНКО Петро, студент 3-го курсу  
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ЛЮДИНА ЯК АБСОЛЮТНА ЦІННІСТЬ 

 

Генадій Павлович Вижлєцов стверджує: «Найвищою та абсолютною цінністю – є сама 

людина. Людина є самоцінністю. Таку ж цінність являє і суспільство в цілому.» Думаю, кожен з 

нас хоча б один раз в житті замислювався над питанням цінності людини. Можна з повагою 

відноситись до оточуючих, до колег по роботі, друзів і батьків. В нашій уяві вимальовується 

картина яскравих образів людей, які нам небайдужі. А наскільки ми цінуємо самі себе? 

Якщо людина щось цінує по відношенню до себе, то ці цінності стають свого роду 

орієнтирами, що відіграють роль опор і напрямків в її життєдіяльності, а сама людина – суб'єкт 

оціночної діяльності, цінитель, носій потреб в цих цінностях. Звичайно, особистість може 

оцінювати і оцінює, може цінувати і цінує і себе (точніше, свої дані, здібності, вчинки, заслуги, 

добрі відносини до себе інших людей і т.п.), але вважати себе самоцінністю, абсолютною 

цінністю, не зважаючи на інших, можуть лише відчайдушні самолюби, егоїсти, яким 

притаманне самовихваляння, зарозумілість, чванливість, самодурство. 

Визначення цінності людини має досить велике значення. Наявне піднесення ролі 

людського чинника в усьому природному процесі стимулює відповідальність людини за всі живі 

істоти, переносить людину на перше місце в цьому процесі, а отже потребує додаткової оцінки 

значимості людини і її місця в світі. Треба врахувати і збільшення кількості наук, які вивчають 

людину: антропологія, фізіологія вищої нервової діяльності, психологія, медицина, соціологія, 

педагогіка тощо. Кожна з цих дисциплін досягла безперечних успіхів, однак чим більше вони 

розвиваються, тим наявніше вимальовується потреба у кращому та якіснішому аналізі наук про 

людину. Але здебільшого саме філософи та антропологи намагаються знайти відповідь на це 

питання. 

Деякі автори на перший план серед усіх цінностей ставлять людину (особистість). Так, 

ще в 20-ті роки XX ст. російський релігійний філософ Микола Бердяєв писав, що «людина є 

більшою цінністю, ніж суспільство, нація, держава, а особистість не може бути частиною 

суспільства, тому що вона не може бути частиною чогось, вона може бути в спілкуванні з чим-

небудь». Багатством для будь-якого суспільства, в кращому випадку завжди були і є лише 

великі, видатні, дуже корисні, дуже потрібні люди. Вони робили великі внески в науку, техніку, 

звершували неповторні відкриття. А як же інші? У давнину приносили в жертву богам не тільки 

бранців, а й своїх одноплемінників, вбивали немічних (старих, хворих). У Спарті скидали в 

прірву кволих немовлят. В умовах Середньовіччя інквізиція в країнах Західної та Центральної 

Європи в XIII-ХVIII ст. відправила на той світ не менше п'яти мільйонів співгромадян. Тому, 

можна сказати, що сутність людини полягає не в загальності, а в індивідуальності. Кожна особа 

має свій неповторний власний образ, особисті риси, які характерні лише їй одній. Індивідуальне 

життя людини, вважає Микола Бердяєв, є первісним, визначальним. Зовнішня реалізація всього 

індивідуального і неповторного, що має людина, складає зміст творчості. Творчість – це 

найважливіша риса людини як особистості.  

Що включається в поняття цінності в ставленні до людини? Одним словом, це - 

гуманізм. Але точніше висловити можна сукупністю понять: людська гідність, свобода, повага 

особистості, справедливість, милосердя, співчуття, любов.  

Визнання людини найвищою соціальною цінністю з необхідністю породжує нове 

розуміння не тільки сенсу життя, але і самого життя і його смерті. Питання життя і смерті, сенсу 

життя людини і пошук людиною свого призначення. Головним завданням філософської 

антропології німецький філософ Макс Шелер вважав розкриття сутності людини, тобто 

відповідь на питання: що є людина? «І релігії і філософеми, – писав він, – до сих пір намагалися 

говорити про те, яким чином і звідки з'явилася людина, замість того щоб визначити, хто вона є». 

При цьому Шелер чітко усвідомлював складність знаходження відповіді на це питання, 

оскільки «людина настільки широка, яскрава і різноманітна, що всі її визначення виявляються 

занадто вузькими». Крім того, Шелер порівнював людину з тваринами: «Вона не розвинулася з 

тваринного царства, а була, є і завжди залишиться твариною». Однак між людиною і тваринним 

світом, на думку М. Шелера, є сутнісне розходження. Ця різниця зумовлена наявністю у людини 
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духу. 

Найбільш вагомою характеристикою людського духу вважається його «відкритість 

світу», «екзистенціальна незалежність». Тварини обмежені середовищем проживання, але дух 

людини долає обмеження середовища і вихід у відкритий світ, усвідомлюючи його саме як світ. 

Таким чином, сутнісна особливість зв'язується  Шелером з його онтологічною свободою. В силу 

цієї свободи дух здатний осягнути якісне буття предметів в їх об'єктивному бутті. Тому 

людський дух постане як об'єктивність. З цих базових якостей людського духу виростають такі 

його складові, як здатність до інтелектуального пізнання та емоційно-чуттєве ставлення до 

світу. 

Всякому духові притаманний особистісний характер. Особистість – це сутнісно-

необхідна єдина форма існування духу. Тільки на особистісній основі існує можливість творчої 

самореалізації духу. Виникає питання, а якщо людина не частина світу, то яке ж місце він в 

ньому займає? І Шелер відповідає на це основне питання, підбиваючи підсумок своєї роботи: 

«Людина є місце зустрічі. У ньому Логос, згідно з яким влаштований світ, стає актом, в якому 

можна бути спільником». Таким чином, завдяки своїй дуалістичній природі людина, в концепції 

Шелера, постає як певна цілісність - мікрокосм, що знаходиться в певному відношенні з 

«макрокосмом - позамежним світом». 

Людство воістину вистраждало ідею вищої цінності людини, прийшло до неї через 

досвід поколінь, гуманістичну традицію.  
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ЛЮБОВ І ФІЛОСОФІЯ 

 

Філософи різних епох задумувались над тим «Що собою являє любов?» Як її відчути?» 

Як вона виглядає, чи можна її виміряти, і до кінця зрозуміти? Вони намагались дати відповідь 

на ці запитання, і кожен трактував поняття любові і її розуміння по своєму. 

Кінець 18-го – початок 19 століття – період романтизму. В цей період Гете, який 

демонструє невичерпну палітру станів людських душ в різні епохи у різні народи. Любов 

формує особистість, окриляє її і всиляє в неї мужність, роблячи її здатною іти наперекір всьому, 

навіть власному життю («Страждання юного Вертера») кидаючи виклик забобонам, губить в 

своїй фатальній долі, але і рятує і очищає» («Фауст). 

І.Кант провів межу між «практичною «любов‟ю ( до ближнього чи до Бога) і 

«патологічною» (чуттєве захоплення). Кант відносить любов до чуттєвої сфери  і тим самим 

виключає її з етики. Любов у Канта – це один із моментів боргу і морального обов‟язку. 

Для Л.Фейєрбаха - любов це не тільки абсолютна земна любов між чоловічою і 

жіночою статтю, але взагалі між всіма людьми, вона об‟єднує їх подібно релігійному братству. 

Але Фейєрбах відділяє своє розуміння любові від любові в християнській релігії: «Любов 

являється невіруючою, тому що вона не знає нічого більш божественного, ніж вона сама». Тому 

любов у Фейєрбаха – символ єдності людини з людиною і головна соціологічна категорія. 

З. Фрейд возвеличує фізіологічно-психічну форму любові. Могутня сила сексуального 

потягу соромиться і деформується умовами соціального життя. (основний невроз присутній не в 

самій сексуальності, а в психіці. К. Юнг - намагається відійти від такого розуміння любові. 

Любов для нього лише проявлення життєвих потенцій людини.  

В. Соловйов визначає любов як спосіб продовження роду. Статева любов являється в 

цьому сенсі вершиною любові, так як зачіпляє людину абсолютно. При цьому Соловйов 
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відділяє любов від статевого з єднання. Бог як єдине що з‟єднує з собою 

дружню,статеву,ближню любов тощо. Він поділяє любов на: 

1. Любов–філіо. Філіо це любов, основана на взаємних інтересах і симпатіях. Це - 

різновидність умовної любові, тому що вона базується на певних умовах. Якщо ці умови не 

виконуються,то любов є. Якщо вони перестають виконуватись ,то любов закінчується.  

2. Любов-ерос - це фізичне, сексуальний потяг. Якщо стосунки базуються лише на 

еросі, коли сексуальний потяг слабне,то любов перестає. 

3. Любов-агапе. Це такий вид любові який описує сутність і характер Бога. Біблія 

говорить що «Бог є любов» (Іоана 4:8). В оригіналі використовується слово «агапе». Воно 

означає вірну, безкорисну,безумовну і жертвенну любов. 

Любов – це розкриття таємниці другої людини в глибині його буття. Сексуальна 

активність закриває цю таємницю. Це приводить до відчуженого відношення до сексуальності в 

Бердяєва. 

«Що таке любов з філософської точки зору? Це вічне питання і повної відповіді на 

нього немає. Любов – це почуття ,а почуття осягнути і виразити розумом неможливо. Виходячи 

з цього, постараюсь по порядку відповісти на ці питання,проаналізувати це почуття ,але 

пам‟ятайте – чим більшою і кращою буде відповідь, тим менше буде залишатись любові. 

Філософія потребує всебічного розглядання питання. Отже, любов - це хвилююче, 

тривожне почуття, яке одного разу прокидається в людині, і наповнює його життя сенсом, 

радістю, планами, справами. Це Дар Божий який може стати нагородою, а може бути і 

покаранням. І дається він не всім. Але любов як потреба, властива всім людям (кожна людина 

потребує любові). Хто заперечує любов - утверджує свою неповноцінність,агресивно 

признається, розкаюється в своїй незадоволеній потребі. 

Без любові можна жити, але як? Як незамінна вода та повітря для фізичного життя, так 

незамінна любов для емоційного життя, духовного, для повноти життя. Унікальність любові в 

тому що це почуття є неосяжним, неповторне, вічне, чарівне як вічне мерехкотіння зір, шелест 

листя… 

В Любові людина так само самотня, як при зустрічі смерті. Культура – єдиний 

помічник, що позволяє людині вистояти, вижити, пережити Любов-муку. Культура – мистецтво 

вижити,зберегти себе як особистість,так і чисто фізично: не зійти з розуму, не зруйнувати себе 

як індивідуума і як особистість 

Крім Любові-спалаху, Любові-інстинту, є Борг, відповідальність, достоїнство,в кінці 

кінців – Ненависть! Не можна «зациклюватись», але потрібно цінити. 

Культура-думки допомагає зменшити біль,яку причиняє Любов-страждання. 

Зрозуміти,осмислити,- означає проаналізувати ,розібратись в почутті. 

Висновок такий: 

1. Любов – це праця (душі, розуму, тіла).  

2. Любов це жертва (заради другої людини, раді чистоти самої Любові) 

3. Любов це психофізичний ,емоційний стан,якого залишається менше,чим 

більше ми його розуміємо. 

Перед мною ще одне питання:» Чи являється повне взаєморозуміння Любові?»І так. І 

ні. Крайності сходяться. Якщо буде повне розуміння-не залишиться місця Любові. Повністю 

зрозуміти любов неможливо. Біблія відповідає на питання «Що таке Любов?» 

«Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не 

надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає 

лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається 

всього, усе терпить! Ніколи любов не перестає!» (Перше послання Павла до коринтян, 13:4-8) 

 

 

 

УДК 1(091)  

МИРГОРОДСЬКА Дарина, бакалавр 2 року навчання  
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ЧИ Є МОЖЛИВИМ ФІЗИЧНЕ БЕЗСМЕРТЯ:  

ДЕКІЛЬКА СЛІВ ПРО ДАОСЬКУ ФІЛОСОФСЬКУ ТРАДИЦІЮ 

 

З давніх-давен смерть оповита містикою. Немає жодного народу, який про неї не 

говорив би. Просто кожен її по-різному тлумачить. Одні вірять, що душа переселяється в інше 

тіло, інші, що вона буде вічно існувати в потойбічному світі тощо. Страх перед смертю 

настільки сильний, що деякі сходили від нього з розуму. Кожен як міг  відтягував момент 

старіння. Хтось приносив жертви, вбиваючи людей, а хтось намагався винайти еліксир 

безсмертя.  

Думка про вічне життя  не давала спокою багатьом. Для деяких релігій вона була 

основою і головною метою одночасно. Тільки вічність тлумачили по-різному. Наприклад, в 

Єгипті, Греції, Римі, Індії вірили в безсмертя душі, а не тіла. Реінкарнація, переселення душі з 

одного тіла в інше, але користі від цього ніякої. Нова оболонка, нове життя, всьому вчишся 

заново, знаннями минулого скористатися не можеш. Навіщо така вічність? Нескінченний 

кругообіг одного і того самого. Ось безсмертя в одному і тому самому тілі – це зовсім інша 

справа. Тільки як це зробити? На це питання нам зможе відповісти даосизм.  

Даосизм є релігійно-філософською системою, яка надихає своїх адептів на щасливе, 

тривале, здорове життя в своєму тілі в цьому, а не в потойбічному світі, оскільки для даосів 

життя є найвищою цінністю. На думку деяких дослідників, в історії Китаю саме даосизм 

спонукав розвиток науки і медицини. У процесі пошуку засобів продовження життя або 

досягнення безсмертя було відкрито багато цілющих трав, мінералів. На Тайвані кажуть: 

«Конфуціанство – це продуктовий супермаркет, буддизм – це універсальний магазин, а даосизм 

– це аптека». Формами даоської практики тілесного та духовного оздоровлення, універсального 

розвитку людини є тайцзіцюань (стиль, що увібрав у себе і неоконфуціанський світогляд), 

син‟іцюань, цигун, внутрішня алхімія, медитативні та дихальні практики, які опановує все 

більше людей. 

Даоська доктрина безсмертя була центральною концепцією релігійного даосизму (сянь 

сюе). Вчення включало в себе: практику гімнастичних і дихальних вправ, правила сексуальної 

гігієни, релігію, алхімію, яка може допомогти досягти не тільки духовного і фізичного 

безсмертя, але і надприродних здібностей. 

Джерелом життя в даосизмі вважалося Дао, в силу чого саме безсмертя розглядалося як 

досягнення повної єдності з ним. З усіх методів здобуття безсмертя найбільш важливим 

вважалася алхімія. Даоська традиція виділяла два типи алхімії: зовнішню і внутрішню. 

Зовнішня алхімія передбачала віру в можливість створення еліксиру безсмертя або шляхом 

виробництва «штучного золота», або створенням еліксиру з кіноварі та її сполук з іншими 

речовинами. 

«Внутрішня» алхімія стверджувала, що еліксир безсмертя можна створити за 

допомогою свого організму, керуючи процесами життєдіяльності з енергій організму (ци, цзин, 

шень), де значну роль відігравала медитація. 

Наука про безсмертя «сянь сюе» - один з важливих елементів даосизму. У китайській 

літературі їй присвячено безліч практик, де описується шлях досягнення вічності. Цікавий факт, 

що безсмертних ділили на типи, їх є три: «небесні безсмертні» (тянь сянь), «земні безсмертні» 

(ям сянь) і «безсмертні, що звільнилися від трупу» (ши цзе сянь). 

Внутрішня алхімія дала поштовх для розвитку вчення про будову людського організму, 

яке використовують до сих пір в практиці шу і ци гун. Воно побудоване на концепції «каналів», 

за якими енергія ци переміщається по тілу в «кіноварне поле», де вона і накопичується. 
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Більшість стверджує, що хоче жити вічно. Коли питаєш «Чому?», ніхто не може дати 

чіткої відповіді. Людей не так приваблює безсмертя, як можливість втекти від невідомого – 

смерті. 

Уявіть тільки, все навколо вас змінюється, а ви молоді і красиві. Епоха за епохою, 

людина за людиною, не встигнеш навіть до чогось прив‟язатися. Адже у безсмертних час йде 

інакше. Для нас пройде рік, а для них це тільки мить. Думаю, від цього рано чи пізно втомишся.  

Замисліться. Невипадково природа зробила так, що люди смертні. Ми відчуваємо 

гостроту життя, насолоджуємося ним, тому що в будь-який момент все може закінчитися. Чи 

будемо ми так дорожити кожною миттю, ставши безсмертними? 

 

УДК 1.101 

МІРОШНІЧЕНКО Антон, студент 2 курсу  

факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник – КИЧКИРУК Т.В., 
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ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС У ЄВРОПІ XIX ст. 

 

У першій третині - середині XIX ст. у Європі розпочався процес досить радикальної 

зміни способів філософування. Наслідком того було виникнення некласичної філософії, її 

формування йшло кількома напрямами, але всіх їх, за рідкісним винятком, споріднювала 

орієнтація на провідну роль у людських діях та поведінці людини нераціональних (або 

ірраціональних) чинників. 

Здавалось, що завдання філософії тепер зводилось до деяких незначних доповнень і 

деталізацій. Не один європейський філософ ставив у цей час перед собою запитання: чи 

можлива філософія після Геґеля? Тому, коли Ф.Шеллінг, колишній друг Геґеля, оголосив про 

намір прочитати курс лекцій з філософії принципово іншого характеру, ніж гегелівська, його 

аудиторія зібрала велику кількість слухачів, серед яких була група видатни хосіб, таких як 

С.К'єркегор, М.Бакунін, Ф.Лассаль, Ф.Енгельс та ін. Лекції Ф.Шеллінґа не задовольнили його 

слухачів. Але згодом з'ясувалось, що початки справді нової філософії з'явилися у Європі ще за 

життя Гегеля. 

У 20-30-х роках XIX ст. філософія Г.Гегеля набула в Європі тріумфального поширення, 

а в Німеччині її було проголошено офіційною філософією, особливо корисною для зміцнення 

соціального порядку та виховання молоді. Але якраз на вершині визнання Гегель раптово помер 

(14 листопада 1831 р.), і в європейському філософському житті на деякий час запанували 

розгубленість і невизначеність: було незрозуміло, куди і як повинна далі розвиватися філософія. 

Адже гегелівська філософія набула системно завершеного характеру, увібравши в себе як 

найцінніші здобутки попередньої європейської філософії, так і результати філософського 

осмислення основних напрямів людської життєдіяльності. 

Єдиним духовним і світоглядним наставником людини стає наука. Філософія, тією 

мірою, якою вона ще могла бути корисною (наприклад, як гносеологія), повинна була також 

стати наукою середінших наук. 

Першим із подібними твердженнями виступив позитивізм, що його розробив Огюст 

Конт (1798-1857) колишній секретар французького мислителя-утопіста А.Сен-Сімона.  

Виходячи з такого розуміння позитивного, О.Конт обґрунтовує "закон трьохстадій" у 

розвитку теоретичних досліджень людства, що історично йдуть за таким порядком: релігійна, 

метафізична та позитивна. 

При цьому з філософії, вважає О.Конт, слід вилучити все те, що виходить за межі 

можливостей наукового спостереження. 

О.Конт не вбачає у світоглядному знанні нічого якісно специфічного і ніяк не 



279 

 

відгукується на ту нескінченну глибину, яка притаманна людській духовності. 

Ідеї О.Конта сприяти підвищенню авторитету науки, очищенню її від справді 

химеричних побудов. Важливе значення мала ідея О.Конта запровадити нову науку 

«соціологію», яка ґрунтувалася б на наукових засадах. 

Вагомий внесок у розвиток ідей позитивізму в XIXст. внесли англійці Д.С.Міль (1806-

1873) та Г.Спенсер (1820 -1903). Другим варіантом розроблення «наукової філософії» став 

марксизм (заснував К. Маркс (1813-1883) та розвинув Ф. Енгельс (1820-1896). 

Маркс вважав, що в XIX ст. наука сама спроможн давати відповіді на всі найважливіші 

питання людського буття. Після відкриття закону збереження і перетворення енергії, клітинної 

будови органічної матерії, створення еволюційної теорії Ч.Дарвіна світ постав єдиним 

процесом, де все пов'язано з усім і де людину, соціальну історію і духовні процеси розглядали 

як результат еволюції матерії, щоі снує вічно, ніким не створена і нікуди не зникає. Джерелом 

розвитку матерії постають її внутрішні суперечності. 

Основні положення діалектичного матеріалізму К.Маркс окреслив лише в загальному 

плані. Філософія була в центрі уваги К.Маркса тільки на початку 40-х років XIX ст., а надалі він 

спрямував зусилля на розроблення економічних і соціально-політичних проблем. К.Маркс 

вважав своєю заслугою створення матеріалістичного розуміння історії, згідно з яким хід історії 

зумовлюють економічні відносини, і він не залежить від свідомості людей. На таких засадах 

була розроблена теорія класової боротьби, з якої випливало, що робітничий клас, унаслідок 

свого становища в суспільстві, покликаний ліквідувати приватну власність на засоби 

виробництва й експлуатацію людини людиною, побудувати суспільство вищої соціальної 

справедливості -комунізм. 

Свою теорію К.Маркс розглядав як ідеологію і методологію робітничого руху. Деякі 

тези К.Маркса (про ганебність експлуатації людини людиною, про необхідність соціальної 

справедливості та соціального забезпечення, про право людини на всебічну самореалізацію) і по 

сьогодні звучать привабливо. Але деякі (про доцільність соціального насильства, про диктатуру 

пролетаріату, про всесвітню соціалістичну революцію, про автоматичну гарантованість 

робітничому класу моральних чеснот) і самі по собі, і, особливо в їхньому реальному 

соціальному втіленні, виявились небезпечними і спрямованими проти людини. 

Нарешті, «природничий матеріалізм» стверджував, що систематизована і з'єднана в 

одне ціле наука стає справжньою філософією, окреслюючи науково всі основні процеси світу, 

починаючи від руху атомів і закінчуючи духовними рухами. Основні представники 

"природничого матеріалізму" – Л.Бюхнер (1824-1899), Я. Молешотт (1822-1893), К. Фогт (1817-

1895). 
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У діяльністі, що пов‟язана з перспективами створення штучного інтелекту має місце 

ціле коло проблем і запитаннь, які потребують свого осмислення та розв‟язання. Науковці і 

мислителі намагаються дати відповідь на питання «Чи може машина мислити?», яке Алан 

Т‟юрінг поставив ще у 1950 році. Ціла низка питань пов‟язана з доцільністю створення 

штучного інтелекту, морально-етичною стороною цього питання. 

Основним завданням створення штучного інтелекту є розширення можливостей 

людини та виключення негативних факторів, таких як обмеженість людини в обсязі пам‟яті, 
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спотворення інформації при зберіганні в пам‟яті, повільне навчання, важкий процес 

пригадування та вибірки будь-яких об‟єктів, неможливість обробки великих масштабів 

інформації і обмежений час розумової працездатності. Для сучасних комп‟ютерів немає 

подібних обмежень. 

Моделі, які були створенні, намагалися зімітувати роботу людського мозку та 

наблизитися до штучного інтелекту. Так звана комп‟ютерна метафора (уподібнення мозку 

комп‟ютеру, а психіки – функції) надала змогу з‟явитися функціональному підходу у розв‟язанні 

даної задачі. Деякі науковці висловлювали сумнів на рахунок принципового вирішення 

проблеми створення штучного інтелекту. Наприклад, X. Дрейфус в своїй праці «Чого не можуть 

обчислювальні машини» критикував штучний інтелект. Аргументи Дж. Лукаса вказують на 

принципову відмінність між людським мисленням та алгоритмічними системами будь-якої 

складності. А відомий експеримент «аргумент китайської кімнати» показав, що машина буде 

лише зовнішнім чином імітувати розуміння та мислення, нічого насправді не розуміючи і не 

мислячи. 

Питання пошуку адекватної моделі для створення штучного інтелекту намагаються 

вирішити використовуючи різні підходи. Найчастіше слугуються кібернетичною метафорою 

«людина - це машина», т.б. розумну поведінку моделюють спираючись на механістичний підхід. 

Але О. Тихомиров зазначав, що наближення штучного інтелекту до людського відбувається в 

умовах обмеженого використання даних психологічної науки про людський інтелект.  

Штучний інтелект можливо визначити як спроектовану людиною систему, яка 

функціонує, оброблює та використовує інформацію, здатна до самонавчання та весь спектр  

пізнавальних здібностей, притаманних людині. 

В наші дні створення штучного інтелекту вже стало ідеєю фікс багатьох вчених. Це 

може дати не тільки автоматизацію інтелектуальної діяльності, а й створити новий поштовх у 

дослідженні структур психіки, інтелекту людини. Адже, як припускав Алан Т‟юрінг, ментальні 

процеси насправді є обчисленнями, які виконуються за певною програмою.  

Людина в своїй життєдіяльності намагається якнайбільше спростити життя 

автоматизуючи рутинні завдання. Позитивного в цьому буде: більше вільного часу, менше втоми 

від звичних справ, економія власної енергії, поштовх до нового, що потрібно буде винайти. Але 

немає жодного явища, яке має виключно позитивні риси, тому до недоліків можливо віднести: 

ймовірність виходу системи зі штучним інтелектом з-під контролю, зменшення кількості 

робочих місць (вже при наявній та актуальній проблемі безробіття). Тому виникає питання: 

«Чим людина буде займатися, коли все за неї буде робити машина?». Чи винайдення штучного 

інтелекту врятує людство, чи призведе до катастрофи – невідомо, але світ зміниться назавжди.  

Література 

1. Філософські аспекти проблеми штучного інтелекту// Електронний ресурс. – Режим 
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духовні цінності, без яких народ не може мати своєї ментальності, неповторності, можливості 

сходження до найвищих вершин прогресу. Серед них такі феномени сучасності, як свобода, 

гуманізм, мир, істина, добро, справедливість. З повним правом до них можна віднести і 

феномен творчості. В ньому закладена життєстверджуюча, зорієнтована на майбутнє енергія. 

Адже суспільний, науковий і духовний прогрес породжується діяльністю тисяч і мільйонів 

творчих особистостей.Люди творчого злету порушують інертність суспільства, здійснюють 

реформування, а то і злом того, з чим суспільство зжилося, що для нього стало звичним, 

стабільним. Реформатори-особистості творчого ґатунку, провидці бачать нові шляхи розвитку 

суспільства, науки, культури, виступають за реалізацію своїх ідей, планів. Кожний наступний 

виток людського прогресу – це згусток енергії, розуму, почуття, волі творчих особистостей. 

Таємниця феномена творчості сягає своїм корінням у сиву давнину становлення та 

розвитку людських знань, культури, цивілізації. Перші підходи, спроби силою розуму осягнути 

проблему творчості знаходимо вже в філософії Стародавньої Греції. 

Прорив у сфері наукового дослідження механізмів мислення пов'язаний з наукою і 

філософією Нового часу і насамперед з діяльністю М.Монтеня, Ф.Бекона, Р.Декарта, 

Г.В.Ляйбніца, Т. Гоббса, Д. Локка. Зокрема, в філософії Р.Декарта обстоювалась ідея про 

необхідність перегляду традиції минулого; його метод сумніву покликаний відігравати важливу 

роль у підготовці ґрунту для раціональної культури. Лейбніц висунув оригінальні ідеї щодо 

формування логіки відкриття, концепції символічної науки (мови), універсального аналізу і 

синтезу тощо.Кант розкриває субординацію між такими пізнавальними здатностями, як 

розсудок, судження та розум, показує роль розуму у виведенні загальних понять, його здатність 

до творчої продуктивної уяви. Він доходить висновку, що нове знання виникає на основі 

універсального відношення діяльності і духовної культури людства. Незважаючи на те, що 

творчий процес у Канта – це синтез апріорно заданих категоріальних структур та чуттєвого 

споглядання, він своєю філософією дав значний поштовх розвитку філософської думки. 

Кантівські ідеї були розвинені в філософії Фіхте, Шеллінга, особливо Гегеля. 

Найбільш глибоку розробку проблем творчості знаходимо в працях Гегеля (1770-1831 

pp.). Підхід Гегеля до творчості можна умовно розділити на два, хоч і тісно взаємозв'язаних, але, 

до певної міри, окремих зрізи: 

а) розробка проблем свідомості, гносеології, діалектичної логіки, діалектики взагалі; 

б) безпосередній аналіз теоретико-творчої проблематики в його лекціях з естетики. 

Зазначені об'єктивні процеси гостро обумовлюють необхідність глибинних 

трансформацій стилю та форм мислення, переходу від корпоративної, блокової свідомості 

людства до розуміння єдності життя на Землі, системного, інтеграційно-синтетичного аналізу 

соціальної та духовно-культурної практики і на основі цього прогнозування та творення 

майбутнього. Методологічною парадигмою сучасної діяльності людини має стати творчість. 

Нині особливо актуальною є об'єктивна потреба в активному розвитку творчого, 

інтелектуального потенціалу кожної особи, нації, суспільства в цілому. У реалізації цього 

завдання провідна роль належить освіті, навчанню, вихованню. Проте практика свідчить, що 

процес навчання творчості ще не став нормою в освітніх закладах. Це означає, що 

людинознавчому аспекту навчання і виховання не завжди відводиться належне місце. 
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Як відомо філософію Піднебесної неможливо описати без такого поняття як 

Конфуціанство, яке стоїть біля витоків Китайської Філософії. Дана ідеологія формувала 

психологію, мислення, сприйняття світу та свого внутрішнього світу, сприйняття, переконання, 

впливала на почуття та розум китайців впродовж довгого часу. Конфуціанство – це не лише 

релігія, а ще й політика, регулятор соціально-економічних процесів, політика та основа способу 

життя жителів Піднебесної, засади організації китайського суспільства та цивілізації, яке 

проіснувало більше двох тисяч років завдяки даній ідеології, разом із її культом стародавності 

та консервативністю. Як вже зрозуміло дане вчення пов‟язане  з відомим мудрецем та 

мислителем Конфуцієм, який народився у 551 році до н.е. Його батьком був Шу Лянхе, 

доблесний воїн, що прославився своїми подвигами. Конфуцій успадкував родове ім'я, і пізніше 

його називали Кун Цю. 

В той час країна знаходилась в стані кризи, руйнувалися патріархальні норми, влада 

була слабкою. Родова аристократія втрачала свої позиції, а натомість укріплялась 

централізована влада. То був надскладний час руйнувалися стародавні підвалини побуту, 

міжусобиці, зажерливість чиновників з одного боку, та бідність простого люду – з іншого. Це 

обурювало прихильників давніх часів  і вони прагнули сформувати нові ідеї, які мали б право на 

існування та могли протистояти безладу, який панував у той час, і важливим аспектом був опір 

на авторитет. Останній Конфуцій знайшов  у зразках давнини, коли чиновники були 

безкорисливими, правителі – мудрими та відданими, а народ жив щасливо. Після смерті 

філософа це стало основним поштовхом суспільного життя Китайської імперії.  

Вплив на духовний розвиток китайського суспільства здійснили 3 основних вчення – 

конфуціанство, даосизм та буддизм. Якщо враховувати тривалість впливу на розвиток 

суспільно-політичної думки, філософії, духовної культури, то першість має саме конфуціанство, 

яке дуже часто ототожнюють з релігією, хоча це лише частина вчення. За змістом це етико-

політична ідеологія, в якій розум мав  пріоритет над почуттями. У конфуціанстві домінують 

питання етики, принципи управління державою та моральність. Конфуцій створив систему 

морально-етичних норм поведінки, основними ідеями, якої є: пошана до предків, 

людинолюбство, повага до старших та прагнення до свого внутрішнього вдосконалення. 

Політичні засади  конфуціанства формуються на засадах  доброчесності, тобто нормами 

поведінки. Конфуцій був переконаний, якщо правитель керує суспільством лише законом та 

системою покарань, то народ не відчуватиме сорому за скоєне, а намагатиметься лише уникнути 

розправи. Коли ж управляти методами гуманності та правдивості та цим вносити порядок за 

допомогою правил поведінки – то суспільство зазнає сорому та з часом виправиться. 

За Конфуцієм моральні якості включають 5 начал:  

- «жень» - гуманність та людинолюбство, основою яких є шанобливе ставлення до батьків 

та повага до старших. Конфуцій вважав це недосяжним ідеалом; 

- «сінь» – довіра, відноситься як до моральної категорії, так і до політичної. Керуючи 

країною потрібно спиратись на довіру свого народу та серйозно відноситись до справи. 

Якщо в царстві немає довіри, то воно не вистоїть; 

- «чжи» – знання, Конфуцій прагнув щоб якнайбільше людей були грамотними та 

освіченими, а також навчались правилам моралі та людським чеснотам;  

- «і» – це моральний обов‘язок, який гуманна людина накладає сама на себе. Це поняття 

також тотожне зі справедливістю.  

- «лі» – ритуал, етикет; 

Підводячи підсумки, можу сказати, що Конфуціанство відіграло велику роль у розвитку 

культури Піднебесної. Конфуцій залишив ідеологічний спадок в історії, в якому міститься 

безліч раціонального, адже вчення звертало увагу на життя у цьому світі, а не потойбічному. 
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ОБРАЗ ПОВЕДІНКИ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ (ФІЛОСОФСЬКІ ІДЕЇ Е.ФРОММА) 

 

Довгий час релігія виступала як ідеологія, яка вимагала підкорення церкві та 

поклоніння їй, але не звертала увагу на особистісн ітрансформації в духовному житті кожної 

людини, її переконання та переживання. Зазвичай в історії виділяють два етапи християнізації 

Європи, перший при Константині – Римська імперія, і справжнє, яке охопиловже всю Європу в 

ХІІ – ХVI ст., коли церква намагалася взяти під контроль усі сфери людського життя та навіть 

втручалася в політичні справи. В цьому гуманістичному, анти авторитарному русі дуже велику 

роль зіграв містицизм, який досяг свого апогею в епоху Майстра Екхарта та вплив 

проповідників особливо єретиків та сектантів.  З часом, і інколи всупереч релігії на місце 

розуму приходить маніпуляційний інтелект, а індивідуалізм переростає в егоїзм. Фромм пише: 

«Як би не відрізнялись концепції віри, одна ознака характерна всім векторам християнства – це 

віра в Ісуса як Христа-Спасителя, який віддав життя своє заради любові до ближнього. Він був 

героєм любові, героєм без влади, який не хотів правити, який був проти насилля, який нічим не 

хотів володіти. Ісус звертався до сердець людей, навіть якщо з точки зору розуму його  слова 

звучали, більш-менш, наївно». На противагу християнському «мученику» в історії Європи 

протиставляється ідеал іншого Бога – язичницького. Для якого постають зовсім інші цілі – такі, 

як завоювання, перемоги, руйнувати та грабувати. «Його життя наповнене такими цінностями, 

акцентує увагу Е.Фромм, як честь і слава, сила і влада, і перевершеність в мистецтві 

убивати…Для язичницького героя цінність чоловіка – в фізичній силі та здібності 

володарювати, саме тому він з легким серцем помирає в хвилини перемоги на полі брані». Якщо 

для християнства характерним є категорія «бути», яка є синонімом слова віддавати, ділитися, то 

для язичництва – «володіти», тобто підкорювати та пригнічувати.  

Отже, якщо ми поглянемо на багатьох наших співвітчизників та політиків, то можемо з 

впевненістю сказати, що для них характерним є саме поведінка «язичницького героя». Історія 

Європи та Америки дає нам приклад не християнського відношення до інших людей та націй, а 

якраз є прикладом постійної боротьби за гроші, славу та владу; кожен намагається володіти 

більшим, щоб йому було підкорено більше людей, намагаєтьс япоказати свою перевершеність 

над іншими. Саме це є прикладом язичницького чоловіка, для якого гармонійним існуванням в 

світі є боротьба та перемога. А той, хто не є борцем – не є справжнім чоловіком і є відповідно 

слабкою людиною. Не має потреби доводити, що вся історія Західного світу це історія воїн та 

насильства, то можливо треба спробувати змінити такий стан речей? Змінити  те, що з часом 

віра в Ісуса Христа перетворюється на віру в ідола, або на дань традиціям і з кожним роком 

істинно віруючих та духовно сильних людей, які вірять і користуються десятьма заповідями 

стає все менше. Але на думку Фромма, «людина все ж наділена такою глибинною потребою в 

любові, що ми неодмінно маємо почувати відчуття провини, якщо відносимося до інших людей 

по принципу «Людина людині вовк».Саме тому, ілюзорна віра в любов допомагає нам в якійсь 

мірі заглушити в собі біль від безсвідомого почуття провини в тому, що ми проживаємо життя 

без любові. 
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ПАНТЕЇЗМ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ КРАСИ ТА РІЗНОМАНІТТЯ ПРИРОДИ 

 

Пантеїзм – це в філософський образ думок, при якому Бог і природа зближуються (або 

навіть об'єднуються), відблиск божественного присутній у всьому живому. Це вірування чи 

вчення, яке представляє природний світ, включаючи людину, частиною божества, присутність 

Бога у єстві самої природи, ототожнення Бога з природою, розчинення Бога в природі, або, 

навпаки, природи у Богові. Прихильники пантеїзму схильні бачити Бога як якусь вищу 

закономірність, вічну і незмінну силу, яка керує світом. Природа – це «Бог в речах». Завдяки 

пантеїзму долається дуалізм матерії та форми, Матерія не просто матеріал, який отримує 

активність через набуту ззовні форму, вона сама по собі (завдяки божественній суті) активна.  

Коріння пантеїстичного світогляду бере свій початок у давньосхідній релігійно-

філософській системі. Так, індуїзм, брахманізм і веданта в Стародавній Індії і даосизм в 

Стародавньому Китаї були явно пантеїністичними за своєю суттю. Найдавнішими релігійно-

філософськими текстами, що несуть ідеї пантеїзму, є староіндійські веди і упанішади 

(давньоіндійські релігійно-філософські брахманські тексти).  

В історії філософії існувало два напрями, які об'єднують всі пантеїстичні вчення:  

«Панентеїзм» – «все в бога», філософи цього напрямку схильні бачити не Бога в 

природі, а природу у Богові. Природа – інший рівень буття бога (об'єктивний ідеалізм). Одним з 

яскравих представників пантеїзму Раннього Ренесансу був знаменитий німецький філософ 

Микола Кузанський. Основна думка його вчення полягала в тому, що жодне земне вчення не 

здатне дати розуміння божественного величі і нескінченності. 

Натуралістичний пантеїзм. Мислитель і поет, італійський філософ ХVI століття 

Джордано Бруно був справжнім пантеїстом. Все живе на Землі він вважав натхненним, 

наділеним іскрою божественного проведення. За його вченням, бог міститься у всіх частинах 

світу без винятку – великих і  малих, незримих. Вся природа разом з людиною – один цілісний 

живий організм.  

З точки зору , голландського філософа, науковця, одного з 

найвідоміших пантеїстів, світ – це нескінчена природа, матеріальна субстанція (від лат. – 

сутність, основа), яку він також називає Богом. Згідно з ним Бог не існує окремо від природи, а 

розчиняється в ній. З цього логічно випливала атеїстична думка про те, що пізнання світу іде не 

через пізнання Бога, а через пізнання самої природи. Тобто Спіноза закликав не до богослов‘я, а 

до наукового пізнання світу. 

Отже, пантеїзм – це в філософії образ думок, при якому бог і природа зближуються (або 

навіть об'єднуються), відблиск божественного присутній у всьому живому. Він в тій, чи іншій 

формі присутній у вченнях різних філософів з найдавніших часів. Якщо раніше пантеїзм 

сприймався як складова частина язичницького світорозуміння, то в наші дні прихильники 

подібних поглядів роблять спроби створення самостійної форми релігії, заснованої на 

шануванні божественності, що виходить від живої природи. Таке визначення пантеїзму 

співзвучно актуальним проблемам, пов'язаним зі стрімким зникненням багатьох видів рослин і 

тварин, навіть цілих екосистем.  

Саме пантеїсти в першу чергу лобіюють питання, пов'язані з підвищення екологічної 

свідомості, залучаючи до проблем довкілля увагу громадськості та ЗМІ. Якщо раніше пантеїзм 

сприймався як складова частина язичницького світорозуміння, то в наші дні прихильники 

подібних поглядів роблять спроби створення самостійної форми релігії, заснованої на 

шануванні божественності, що виходить від живої природи.  

Таке визначення пантеїзму співзвучно актуальним проблемам, пов'язаним зі стрімким 
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зникненням багатьох видів рослин і тварин, навіть цілих екосистем. Ми невід'ємна частина 

природи, яку ми зобов'язані берегти, шанувати і зберігати у всій її чудовій красі і різноманітті. 

Ми повинні прагнути жити в гармонії з природою. Людина повинна визнавати безмежну 

цінність усього життя, людського і нелюдського, а також ставитися до всіх живих істот з 

співчуттям і повагою. Зберігаючи усе живе на Землі, ми, в першу чергу зберігаємо самих себе, 

нашу душу. Бог міститься у всіх частинах світу без винятку – великих і малих, незримих. Вся 

природа разом з людиною – один цілісний живий організм. Жити у гармонії з природою – жити 

у гармонії із собою. Пізнання світу іде не через пізнання Бога, а через пізнання самої природи. 

Пантеїзм у сучасності – поняття про усвідомлене і дбайливе ставлення до біосфери 

Землі, а не релігію в повному розумінні цього слова. 
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ПСИХОАНАЛІЗ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ 

 

Починaючи вiд початку ХХ ст. i до сьогодення, нaвряд чи можнa знaйти бiльш 

популярне вчення, яке спрaвило такий знaчний вплив нa сфери духовного життя суспiльствa, 

нiж З.Фройд тa його теорiя психоaнaлiзу, a з нею iпослiдовники цього вчення, тaкi як К.Хорнi, 

Г.Сaллiвен, Е.Фромм  тa iншi. Психоaнaлiз можнa визнaчити як конкретне теоретичне вчення, 

яке виникaє нaпочaтку ХХ столiттяi формується з потреби медичної прaктики як метод 

лiкувaння нервових хвороб. Предстaвляючи собою з сaмого почaтку свого виникнення лише 

певний вид медичної технiки лiкувaння неврозiв,  якa зaмiнялa собою гiпноз. Психоaнaлiз, як 

нaпрям нaдaлi формує основу для нового досить специфiчного психоaнaлiтичного нaпряму в 

психологiї. Перетворюється нa соцiaльну фiлософiю, певний свiтогляд тa починaє претендувaти 

нa унiверсaльнiсть, всезaгaльнiсть своєї методологiї не тiльки у вирiшенi медико-психологiчних 

проблем, aле втручaється i у соцiaльнi. 

Розглядaючи iсторiю психоaнaлiзу потрiбно видiлити 2 етaпи: по-перше, це 

бiопсихологiчний етaп, нa якому виникaє соцiологiчнa концепцiя Зiгмундa Фройдa; по-друге, 

соцiопсихологiчний, в рaмкaх якого виникaє соцiaльно-фiлософськa концепцiя Ерiхa Фроммa. 

Соцiaльне життя, зa Фройдом, це неперервнa боротьбa мiж iнстинктaми тa морaллю, 

бiологiчними потребaми iндивiдai потребaми тої групи людей, суспiльствa до якого вонa 

(людинa) нaлежить. Культурa як тaкa, не мaє нiякої реaльної основи в природi людини. В цьому,i 

є головний пaрaдокс вчення Фройдa: з одного боку, людинa не створенa для суспiльствa, a з 

iншого – потребуєйого. Iдеaлом, як ввaжaє вiдомий вчений, є «суспiльство, в якому вiдсутнiй 

будь-який примус iпредстaвляється вiльний перегляд для зaдоволення тa реaлiзaцiї 

iнстинктiв…суспiльство виникaє з потреби осiдлaти непокiрнi бiопсихологiчнi потреби 

людини». Для нього i виникнення неврозiв зводиться до конфлiкту мiж людиною тa культурою. 

 Критичний перегляд рiзних положень фiлософiї Фройдa, якi все чaстiше вплiтaлися в 

дослiдження експериментaльної психологiї, aнтропологiї тa соцiологiї дaли певний поштовх для 

виникнення з 30-х роках ХХ столiття неофрейдистського нaпряму в психоaнaлiзi для 

предстaвникiв (Е.Фромм, К.Хорнi, A.Кaрдiнер, Г. Сaллiвен) якого  хaрaктерним було особливa 

цiкaвiсть до соцiaльно-фiлософською проблемaтикою. Сaме з виникнення цiєї школи 

послiдовникiв в психоaнaлiзi починaється другий етaп в розвитку соцiологiчної тенденцiї, 

головною рисою якої було те, що її прихильники вiдмовляються вiд бiопсихологiзму в 

трaктувaннi людської поведiнки тa звертaються до соцiaльно-психологiчного психологiзму. Всi 

неофройдисти, як їх ще нaзивaють «культурнa школa», роздiляють зaгaльне переконaння в тому, 
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що сутнiсть людської поведiнки не можнa пояснити виходячи лише з єдиної унiверсaльної 

бiологiчної природи людини, aпотрiбно звернути увaгу нa aнaлiз соцiaльних, культурних 

фaкторiв i дослiдити їх вплив нa процеси стaновлення особистостi. Вони зaперечують 

фройдiвську теорiю сексуaльних iнстинктiв тa aгресiї, критично переоцiнюють цiлу низку 

iнших питaнь клaсичного психоaнaлiзу. З усiх предстaвникiв неофройдистської школи нaйбiльш 

вiдомa особистiсть є Ерiх Фромм. Вiн нaйперший, хто покaзaв, що тi проблеми, якi формуються 

мiж взaємодiєю людини тa суспiльствa, не може вирiшити ортодоксaльний фройдизм. 

Соцiологiчнa спрямованість Фроммa в його нaукових пошукaх рaзом з Хорнi приводять до 

перегляду iдей Фройдa тa нового погляду нa них. Почaвши свою aнaлiтичну прaктику в Європi в 

якостi ортодоксaльних фройдистiв, вони досить швидко емiгрують до СШA, де формують новий 

нaпрям в психоaнaлiзi, до якого в 1934 роцi приєднується Г.Сaллiвен.  

Вiдштовхуючи бiологiзм фройдiвської психологiчної теорiї, неофройдизм не 

вiдмовляється вiд iнстинктивiзму як тaкого. Нa мiсце бiологiчних iнстинктiв, які визнaчaють 

людську поведiнку, вони стaвлять психологiчнi потреби людини, якi у рiзних предстaвникiв 

неопсихоaнaлiзу носять рiзнi нaзви, aле пiд ними розумiється одне i теж сaме. Aле не дивлячись 

нa те, що предстaвники неофройдизму постiйно випрaвляють фройдизм, вони все ж не 

вiдмовляються вiд головних принципiв психоaнaлiзу,  i предстaвляють собою модернiзовaну 

версiю цих принципiв.  
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УТОПІЯ РЕАЛЬНА, АЛЕ ТРАКТУЄТЬСЯ НЕВІРНО 

 

У час, коли країна страждає від свавілля влади, стає незрозумілим саме поняття 

«держава». Гуляючи містом часто можна почути думки людей, які незадоволені перебуванням у 

такій структурованій одиниці. Загалом, сама думка, що у нас все ж є така одиниця – абсурдна. 

Для кожного свідомого громадянина України сьогодні це питання є найважливішим.  

Ідея держави, яку пропонує нам Платон є дуже простою у розумінні і логічно 

правильною. Якщо розглянути нинішнє суспільство, тобто наш час, то можна все ж зробити 

аналогічну структуру, яка повинна працювати. Автор вважає, що такою одиницею мають 

керувати філософи, тобто люди, які володіють інформацією і вміло нею користуються по 

відношенню до того, за що відповідальні. Справедливість, повинна  домінувати між 

мешканцями цього механізму. Структура, що має свої переваги і недоліки, привілеї і 

пригнічення з боку правових норм. Люди, що будуть втіленням сили, зобов‟язані підтримувати 

безпеку, як в самому місці так само і за його межами. Звичайні особи, які займаються лише 

своєю справою, тобто відповідальні за своє ремесло. Наприклад: одна з сімей зобов‟язана пекти 

хліб і тим самим забезпечувати ним всю державу. Інша займається будівництвом і підтримує 

архітектуру та добробут домівок, доріг та стін…Зв‟язавши ці 3 структури, якщо їх можна так 

назвати, ми отримуємо автономну одиницю, яка здатна забезпечити сама себе всім тим, що так 

необхідно для справедливого і, що саме головне, безпечного існування. 

Інші погляди на державотворенняу представника філософії «Ренесансу» Ніколо 

Макіавеллі. Він розглядає відносини між владою і суспільством, виставляє чітку позицію того, 

як все ж таки правитель повинен вести свою політику. І саме за такі погляди, хоч і не єдині в 

його творчості, він вважається родоначальником тиранії, яку в подальшому використають такі 

визначні особи, як Й.В.Сталін, А.Гітлер, Б.Муссоліні, Ернесто ЧеГавара. На його погляд, 

мораль і політика це речі несумісні і вони не можуть бути в одному контексті, тому що 
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політичний маневр зі сторони «справедливості» є пагубним для самої держави. І тут постає 

питання: навіщо така політика, де мораль витіснена? Адже ми насамперед люди і жертвувати 

життям заради життя іншого, рівне тому ж життю, є марною втратою. Завдання держави 

захистити людину. На перший погляд нісенітниця, але певні зерна істини є. 

«Левіафан» Т. Гоббса. Саме ця робота показує те, що зараз відбувається у нашій 

державі. Якщо заглибитись в біографію автора, то роки в яких він діє, повністю співпадають з 

роками Англійської революції. Ця людина бачить всю ту непотрібну жертовність, кров, 

жорстокість влади і самого народу. А це призводить до відображення всієї картини на папері у 

зрозумілій нам формі. І він це робить, він створює так званого Левіафана. Держава – це щось 

схоже на щит, який повинен захистити людей від них же самих. Людина – жорстоке створіння, 

що протягом свого існування вбиває собі подібного і це продовжується без зупину. Гоббс 

вважає, що одна і та ж ціль цієї маси може привести до консенсусу, а як нам відомо, то спільний 

ворог об‟єднує.Отже, згідно Гоббсу, назріває логічний висновок, що держава – це егіда, без якої 

покликання поколінь є винесення собі вироку. 

Насамперед, необхідно відділити внутрішню політику від зовнішньої, зробити таким 

чином, щоб вони не залежали одна від одної. Як? Платон дає нам просте у реалізації рішення, 

створити три структуровані одиниці, які своїми функціями: забезпечать державу всім 

необхідним для існування; захистять її мешканців від самих себе і загроз ззовні; раціональна 

верхівка, ціль якої розумне використання потенціалу перших двох.По-друге, внутрішня 

політика між верхівкою і черню певний час повинна відповідати ідеям самого Макіавеллі, бо 

лиш за допомогою страху можливе втримання дисципліни у структурах. Аморальні дії будуть 

шкодити, але тільки таким чином втримати людей вірогідніше ніж дії пестливого люблячого 

правителя, якого знищать при перших хибних кроках.По-третє, це все буде тривати не великий 

період часу. Сам механізм держави буде нам не потрібний, коли людина знайде своє місце і 

свою справу. Про це говорить той самий Ніколо у своїй останній роботі. 

У процесі створення такої ідеї, можливе ще одне рішення, яке полегшить формування 

одиниці – усунення грошової економіки. Про це висвітлив Томас Мор в роботі «Утопія», таку ж 

веде пропаганду Жак Фреско у проекті «Венера».Утопія – це держава, що є найкращою з 

усіх,ідеал, якому не має рівних. Скептичне відношення до такого твердження зрозуміле, адже 

ідеал не створиш, досконалого не існує. Та все ж, ми маємо досить великі запаси ресурсів, яких 

вдосталь, щоб забезпечити всіх мешканців планети. Ми маємо колосальних масштабів 

територію, де можемо почати реалізовувати «місто Амаурот». Ми маємо світлі голови, які здатні 

створити утопічну цивілізацію. Їх не потрібно велика кількість, подивившись на нашу історію, 

епоха нині створена далекими одиницями. 

Отже утопія реальна, а те що ми не в змозі її реалізувати – це вже проблема самої 

людини. Потрібно поділити всю проблематику на частини і, згідно Декарта, вирішити завдання 

поєднавши результат. Таким чином, створивши ідеальну цивілізацію, яка буде досконалою лише 

на даний момент можливо.Утопія реальна, просто її не вірно трактують.  
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ФІЛОСОФІЯ БУДДИЗМУ 

 

Буддизм є однією з найдавніших релігій світу. Його зародження відбулося на противагу 

пануючому тоді брахманизму ще в середині першого тисячоліття до нашої ери в північній 

частині Індії. У філософії Стародавньої Індії буддизм займав і займає ключове місце, тісно 
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переплітаючись з нею. 

Якщо розглянути виникнення буддизму коротко, то, на думку окремої категорії вчених, 

цьому явищу сприяли певні зміни в життя індійського народу. Ті родові і традиційні зв'язки, які 

існували до цього часу, стали поступово зазнаватиме змін. Дуже важливо те, що саме в той 

період відбувалося становлення класових відносин. З'явилося багато аскетів, що бродять по 

просторах Індії, у яких сформувалося своє бачення світу, ніж вони ділилися з іншими людьми. 

Так, в протистояння підвалин того часу з'явився і буддизм, який заслужив у народу визнання. 

Невід'ємні чотири істини, що лежать в основі буддизму: 

- Є поняття дукха (страждання, гнів, страх, самобичування та інші негативно забарвлені 

переживання). Кожна людина знаходиться під впливом дукха в більшій чи меншій мірі. 

- У дукха завжди є причина, яка сприяє появі залежності –жадібність, марнославство, 

хіть і ін. 

-  Від залежності і страждання можна позбутися. 

- Повністю звільнитися від дукха можна завдяки шляху, що веде до нірвани. 

Велика кількість вчених вважає, що основоположником буддизму був реальна людина 

на ім'я Сіддхартха Гаутама, відомий як Будда Шак'ямуні. Народився він в 560 році до н.е. в 

заможній родині царя племені шакья. З самого дитинства він не знав ні розчарувань, ні потреби, 

був оточений безмежною розкішшю. І так прожив Сіддхартха юність, який перебуває в 

невіданні про те, що існують хвороби, старість і смерть. Справжнім потрясінням для нього 

стало те, що він зіткнувся одного разу під час прогулянки за межами палацу зі старцем, хворою 

людиною і похоронною процесією.  

Це вплинуло на нього настільки, що в свої 29 років він примикає до групи мандрівних 

пустельників. Так він починає пошуки істини буття. Гаутама намагається зрозуміти природу 

людських бід і намагається відшукати способи їх усунення. Усвідомлюючи, що нескінченна 

низка перевтілень неминуча, якщо не позбутися від страждань, він намагався відшукати 

відповіді на свої питання у мудреців. 

В буддизмі є основні істини, відкриті Буддою: 

1) Життя людини –це страждання. Всі речі непостійні і перехідні. З'являючись, все 

повинно бути знищено. Саме існування символізується в буддизмі як полум'я, що пожирає себе, 

але ж вогонь може принести тільки страждання. 

2) Страждання виникають через бажань. Людина настільки прив'язаний до 

матеріальних аспектів існування, що несамовито жадає життя. Чим більше буде це бажання, 

тим більше він буде страждати. 

3) Позбавлення від страждань можливе лише за допомогою позбавлення від бажань. 

Нірвана –це стан, досягнувши якого людина відчуває згасання пристрастей і спраги. Завдяки 

нірвані виникає почуття блаженства, свобода від переселення душ. 

4) Для досягнення мети позбавлення від бажання слід вдатися до восьмеричному 

шляху порятунку. Саме цей шлях називається «серединним», що дозволяє позбутися від 

страждань за допомогою відмови від крайнощів, що полягає в чомусь середньому між 

катуванням плоті і потуранням фізичним задоволень. 

Так само дуже важливо те, що з буддійських позицій «весь чуттєво сприймається світ, 

світ безперервних змін, страждань вигаданий хворим свідомістю кожного індивіда, свідомістю 

обтяженим гріхами колишніх існувань. Тобто вся сума страждань, пережитих індивідом, є лише 

породженням його власних діянь, скоєних в колишніх переродженнях, тобто ілюзією. Однак 

саме переживання страждань настільки гостро відчутно, що змушує буддистів розглядати цю 

«ілюзію» з усією увагою і ретельністю, бо без цього неможливо розкрити причини страждань, 

знайти шляхи усунення причин, а тим самим і позбудеться від страждань, від усіх видів буття».  
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ФІЛОСОФСЬКЕ ТЛУМАЧЕННЯ РОЗВИТКУ БІОТЕХНОЛОГІЙ 

 

В останній третині XX ст. на зміну взаємовідносин у системі людина-природа вплинув 

розвиток біотехнологій, створивши вихід поза межі як природного, так і людського світу. При 

цьому виникли нові моральні дилеми. Адже вихід за межі буденного досвіду людей, з однієї 

сторони, дозволяє людям оволодівати такими силами природи, яким без науки оволодіти було б 

неможливо і які є більш потужнішими, ніж ті, якими раніше володіла людина. З іншого боку, 

людина зазіхає на керівництво у сферах, які традиційно вважаються «божою парафією». 

В кінці 60-х питання «що таке людина і в чому її суть» стали предметом зацікавленості 

не лише філософії, а й інших сфер наукового знання та практики. Адже розвиток біотехнологій 

містив загрозу трансформації людини як біологічного виду. Біотехнології не лише «рятують» 

людину, але в процесі соціалізації виконують деякі «репресивні» функції (відкрито нові 

напрямки генетики – геноміка та протеіноміка, клітинна біологія (механізми рецепції, 

трансмембранний перенос і ін.); молекулярна імунологія, розшифровані механізми клітинної 

кооперації, імунної системи; прогресивними напрямками стали фармакологія, комп'ютерні 

методи синтезу лікувальних препаратів і ін. (що характеризує активне втілення наукового 

знання в клінічну медицину); розвиток реаніматології та анестезіології, що стало поштовхом до 

появи нових ланок сучасної хірургії – сердечної, судинної, пластичної і ін..; розроблено методи 

імуномодуляції, гемодіалізу та інші способи очищення організму і т.п.. 

Подібні технології дають можливість роками підтримувати життєві процеси в тілі 

людини, до якої вже ніколи не повернеться свідомість. Вони так діють на людину, що 

дозволяють боротися зі спадковими хворобами, а також змінювати, модифікувати саму природу 

людини. 

Ще одним витком проблем є надпотужний стрибок у розвитку репродуктивних 

технологій в акушерстві та гінекології (в 1978 р. в (Кембриджі, Англія) вперше вдалося втілити 

спосіб in vitro (в пробірці), внаслідок чого з'явилась перша дитина «з пробірки» – Луїза Браун. В 

той же спосіб у 1997 р. було клоновано вівцю Доллі (Шотландія). 

Ці та інші проблеми все частіше стають початком та об'єктом гострих дискусій, 

оскільки зачіпають просту людину, її потреби, прагнення, надії – виникає ситуація своєрідного 

«заглиблення» людини в світ, що спроектований для неї науковими технологіями (де, до речі, 

загрозу несе не просто обслуговування людини, а проникнення «в середину») – це проектування 

не лише для людини, а й її самої. Як наслідок, людина опиняється перед необхідністю 

самостійно приймати рішення, і головне, брати відповідальність за власний вибір, який, 

можливо, не дає чіткого уявлення про тонку грань між допустимим та недопустимим з 

філософської точки зору. 

В усіх біоетичних проблемах, що стоять перед людиною є необхідність приймати 

рішення та брати на себе відповідальність за зроблений вибір, вибір не лише за самого себе, а й 

за долі своїх близьких. Тому з особливою гостротою сприймаються існуючі проблеми в 

суспільстві, наприклад правові та етичні норми, що необхідні при проведенні біомедичних 

експериментів з участю людини 

В наведених прикладах, як і інших проблемних ситуаціях, виникає необхідність 

відповіді на загрози, що виникли в сучасному світі. А традиційні цінності милосердя, 

благодійності, відповідальності у сьогоденному світі отримали абсолютно нове значення. Тому 

відповіддю на зростаючу моральну кризу стало формування особливих інститутів – етичних 

комітетів, які займаються питанням моральних перспектив в сфері охорони здоров'я, а також в 
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інших професійних, державних та міжнародних організаціях (ЮНЕСКО, ВОЗ, Рада Європи 

тощо). 

Вони в першу чергу намагаються знайти «золоту середину», гармонію між людиною та 

сучасними технологіями. Відстоюють нагальну необхідність включення моральної турботи в 

життя людини, як частину природного життя як природного цілого. Актуалізується необхідність 

обов'язкового осмислення віддалених наслідків діяльності людини. 
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ДОЛЯ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ 

 

Як тільки людина навчилася мислити абстрактними категоріями, її вкрай зацікавило, 

що таке доля. У будь-якій мові є десятки синонімів до цього слова. Рок, приречення, фатум, 

сценарій життя, зумовленість, карма... Поняття долі дуже давнє, як і сама людина. Воно 

змінювалося з часом, і чим більше людина осягала світ, тим химерніше воно трансформувалося. 

Ідеї долі ніколи не покидали сцену цивілізації. 

Чи може людина змінити свою долю або навіть не варто намагатися цього робити? Це 

питання обговорювалося ще давньогрецькими філософами, сперечаються на цю тему і зараз.  

Поняття долі в історії європейської філософії. У Стародавньогрецькій класичній 

філософії доля це філософсько-міфологічна персоніфікація, що моделює суб'єкта сакральної 

подієвості життя індивіда. Констатуються аксіологічні протилежні версти інтерпретації долі у 

рамках семантики. Доля розуміється як фатум, зовнішньо стосовно індивіда. В іншій 

інтерпретації зовнішньою стосовно долі детермінантою виступає сам об'єкт - доля мислиться як 

продукт свідомого її творення: від архаїчних представників, відбитих у численних прислів'ях 

типу «посієш учинок – пожнеш звичку – посієш характер – пожнеш долю», характерних 

практично для усіх без винятку національних культур, до марксистського «людина – творець і 

хазяїн своєї долі».  

З іншого боку, доля розуміється в якості індетермінованої гри випадковості (улучення, 

випадковість, успіх, лихо) і в цьому контексті доля артикулюється як позбавлена яких би то не 

було раціональних основ: вона не тільки байдужа до наслідків свого впливу на індивідуальні 

життя людей, але і взагалі позбавлена якої б то не було розумної основи свого прояву. Однак 

відкритість можливостей, що розвертається в ній, дозволяють людині артикулювати для себе в 

якості позитивної «фортуни», тобто «доброї вдачі». Також доля артикулюється античною 

культурою як ананки (грец.ananke – необхідність, неминучість, примус). Тому, ідея долі була 

одним із джерел, з яких наука витягла свою віру в природний закон.  

Доцільно, на підставі вище викладених семантичних трактувань ідеї долі, розглянути 

представників, філософів античної філософії та їх поняття долі.  

Доля в елліністично-римській філософії. Знаменитий грецький філософ Демокрит 

приймає тезу про те, що буття є щось просте, розуміючи під ним неподільне – атом. Демокрит 

міркував, що рух буття в часі відбувається по якійсь неясній необхідності (долі), і для людини 

фактично тотожна випадковості.  

«Змінити порядок речей ми не в силах – зате в силах знайти велич духу, гідне мірило 

добра, і непохитно переносити усі мінливості, не сперечаючись із природою» – писав один з 

видних теоретиків пізнього стоїцизму Сенека: «Щастя людини знаходиться усередині неї і не 

залежить від зовнішнього ходу подій». Людина повинна правильно зорієнтувати себе, 

загартувати свою волю так, щоб напруга душі була протиставлена потокові подій. Однак, 
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людина знаходиться в залежності не тільки від зовнішніх речей і явищ, на неї впливає 

негативний вплив і психологічні переживання – пристрасті, страх, сум, прагнення, задоволення. 

Заради повної волі, за вченням стоїків, людина повинна викорінити в собі пристрасті.  

Людина, на думку стоїків, постійно прагне стати вільною. Але від неї залежить тільки 

духовна воля. Інше не в її владі і не в її силах. Наприклад, пригноблений раб, якщо він 

непохитно, мужньо переносить негоди, відноситься до них байдуже і може стати духовно 

вільнішим за свого пана, що є рабом власності і своїх власних пристрастей.  

Доля в філософії Середньовіччя. «Кожний, хто любить Бога до забуття себе, стає 

громадянином Небесного Граду, і ніяка Доля над ним не владна» – Аврелій Августин 

(Блаженний). У той же час, за Августином, християнський Бог цілком опанував долею, 

підкоривши її своїй усемогутній волі: вона стала промислом, приреченням його. Що стосується 

можливості людини вибирати свою долю, то Бог створив і саму людину правою, з вільною 

волею, як істоту, хоча і земну, але гідну неба, якщо вона залишиться зі своїм творцем; якщо ж 

вона від нього відступить, осягне її зло, властиве цій природі цього роду. Але Бог, 

передбачаючи, що людина відступить від Бога, не лишив її вільної волі. Тому вченню Августина 

присутній глибокий фаталізм, саме такого роду ідеї породили широку і гостру дискусію, що 

тривала багато століть. 

Доля в філософії Відродження. «Щоб вижити людина повинна покладатися на свій 

розум, а не на Бога і на долю,» – стверджував Нікколо Макіавеллі, представник періоду 

Відродження. Він відзначив, що в історії діють законопідлеглі сили «доля», «фортуна», але в той 

же час вона є ареною діянь людини, її розуму і свободи волі. Вихід – у свободі волі, свободі 

вибору, адже початок і кінець людського життя – в руках Бога, хоча шлях цей неможливий без 

вільно-вольових діянь. Бог і доля визначають лише на половину те, що людина може зробити 

для свого процвітання.  

Отже, мені здається що доля – це як квест: для кожної людини даний ланцюжок подій, 

які мають відбутись обов‟язково і той ланцюжок має певну послідовність: якщо не виконаєш 

одного «завдання» – не зможеш перейти до іншого... Напевно тому є люди, які в 25 років 

можуть сказати, що вони справді багато чого знають про життя (вони швидко пройшли 

ланцюжок), а є люди, які і в 70 не зможуть зрозуміти того, що розуміють двадцятип‟ятилітні 

(застрягши на якомусь рівні ).... А от змінювати ми можемо методи, з допомогою яких 

проходимо наш квест, тому з одного боку здається, що все залежить від нас, а з іншого – 

відчуття, що вибору немає.... 
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УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА: НАРОД ТА ВЛАДА (ІДЕЇ В. ЛИПИНСЬКОГО) 

 

Початок третього тисячоліття для української держави ознаменувався боротьбою за 

незалежне, вільне існування на своїй історичній території, хоча інтелектуальна боротьба за 

національні ідеї велася набагато раніше. Наскільки актуальним є на сьогодні українські 

http://aphy.net/forum?task=viewtopic&id=1749
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мислителі та історики початку ХХ століття, прикладом є думки Вʼячеслава Липинського, 

відомого українського політичного діяча, філософа історії, засновника школи української 

історіографі, які підтверджують, що кардинальні зміни в духовній сфері та економіці  

неможливі без національної ідеї. Він пише в «Листах до братів-хліборобів» (1926 р.): «без 

власної Української Держави не може бути Української Нації, а без Української Нації не може 

бути на Українській землі громадського життя», ці слова  з якими важко не погодитися, адже без 

історичної території на якій існувала певна група людей ми не можемо говорити про існування 

нації, як такої. Але територіальна приналежність не є єдиною умовою формування нації.  

На жаль, розробка національної ідеї за всі роки незалежної України не була 

пріоритетним завданням української влади. Але чому? Українській державі необхідні сильні 

лідери (сильна влада, за словами В.Липинського), які б визначили пріоритетні напрямки 

розвитку держави. Керуюча верхівка влади має бути національною за переконаннями, 

моральною за способом існування та  розумною за способом управління людьми. 

Характеристика політичного хамства в Україні, яку надавав В. Липинський, і досі залишається 

актуальною: «абсолютний брак любові до своєї громади, натомість любов тільки до себе, свого 

«я», говорив він. «Відсутність синівської покори, зарозумілість пихи, що «греблі рве» і сама 

гине, погорда до батька, коли він слабий, рабство в чужого, коли він сильний», – це за 

українським істориком, головна ознака людей, що живуть в Україні. Характеризуючи ситуацію 

майже сто років тому, він передбачав і наше сьогодення: українська держава  поступово втрачає 

свою інтелектуальну еліту, яка могла б розвивати економіку, науку, мистецтво, культуру. 

Міграції  українців в останні роки набувають вражаючих розмірів, і причини цього не лише в 

низькій оплаті праці та можливостях реалізації себе як науковця, використовуючи найсучасніші 

розробки вчених світу. Але і в неприпустимому ставленні до наукових інтелектуалів та 

постійному пригніченні сучасної української науки. Виправдовуючись спробами штучно 

прирівняти українську науку до європейського зразка. Але вирішальним є конкретна 

особистість, член суспільства, який або сприймає те, що йому нав‟язують, або категорично не 

погоджується з цим та чинить опір. Хоча обов‟язковою умовою успіху, економічного та 

культурного розвитку держави, на думку В. Липинського, є розумний та талановитий лідер, 

який виступив би своєрідним арбітром нації, якого б не вдавалося  впрягти в один гуж жодне з 

конфліктуючих  угрупувань, кожне з яких вважає, що його позиція єдино правильна. Таку ж 

ситуацію ми спостерігаємо, і в сьогоденні: різні політичні сили тільки борються за владу і 

паплюжать одне одного. Сильний політичний лідер має поставати як незалежна інстанція, 

суб‟єкт з раціональним об‟єктивним ставленням до розвитку української держави. 

Персоніфікацією національної ідеї, про яку говорив В.Липинський, зараз повинна стати наша 

влада. В її системі народ повинен побачити свої найкращі риси. Якщо спонуканням до дій у 

нього буде не мотив вигоди, а інтерес до людини, відповідальність за долю народу, моральні 

цінності мають домінувати над матеріальними, аристократизм духу і поведінки, тоді народ 

набуватиме настільки сильної національної свідомості, що її ніколи не знищити. І з цим важко 

не погодитися. Справжній націоналізм повинен ґрунтуватися на любові до земляків, а не на 

ненависті до тих, хто не є українським націоналістом. Розум кожного українця має бути 

направлений на зміцнення та розвиток власної української держави, а не на виключно власне 

збагачення та пошуки союзників для керування українським народом на території української 

держави. Досить багато хто на сьогодні замість раціональних дій направлених на розвиток 

держави, прикривається радикальним патріотизмом, який спрямований виключно на 

популяризацію якихось ідеї, В.Липинський говорить про сучасну йому ситуацію так: «багато 

хто прикриває свою духовну порожнечу фанатичними вигуками про «неньку Україну», «рідну 

мову». Але такий «націоналізм» може призвести тільки до руїни», а не до високорозвиненої 

технологічно та інтелектуально, економічно незалежної української держави.  

Як висновок, можна сказати, що не всі ідеї  В.Липинського є такими, які можна 

використовувати в розбудові української нації, але його слова «ніхто з нас не зробить нації, коли 

ми самі нацією не схочемо бути» й на сьогодні лишаються актуальними. 
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ТЕОРІЯ ЦІННОСТЕЙ 

 

Уперше в історії філософії до проблеми цінностей звернувся Арістотель. На його думку, 

засадничим поняттям, яке зумовлює існування людських уявлень про "бажане" і "належне", є 

поняття "благо". Благом "називають або те, що є кращим для кожного сущого , або те, що 

робить благами інші причетні до нього речі, тобто ідею блага" ("Велика етика", Арістотель). 

За Платоном, ідея блага й уявлення про його досягнення в реальному житті людини 

стали основою європейської традиції осмислення проблеми цінностей. 

Аксіологія (грец. «цінність» і «вчення») – філософська теорія цінностей, що з'ясовує 

якості і властивості предметів, явищ, процесів, здатних задовольнити потреби, інтереси, запити 

і бажання людей. Вона виникає значно пізніше, ніж постає проблема цінностей. 

Теорія цінностей насамперед прагне з'ясувати питання природи цінностей. Існують різні 

погляди на природу цінностей - здатності речей задовольняти людські потреби, бажання, 

уявлення, які породжують надії людини, очікування, сподівання. Важливими залишаються 

питання про: об'єктивний чи суб'єктивний зміст цінностей; існування краси, благородного, 

чесного самого по собі; обумовленість цінностей смаками, психологічними вподобаннями 

індивіда (ціннісний суб'єктивізм і релятивізм). 

Сучасна філософська аксіологія послуговується положенням про суб'єкт-об'єктну 

природу цінностей, світ яких (аксіобуття) утворює сама людина. Завдяки цьому людина наділяє 

навколишнє середовище значеннями культури, емоційно-психологічно "перетворює" його. 

Однак цінності не притаманні самому природному буттю, вони належать до ідеальних сфер 

розуму. 

Цінності за своїми функціями не лише націлені у майбутнє. Вони діють також як 

культурні традиції, звичаї, усталені норми, завдяки чому забезпечують зв'язок з минулим, що 

має особливе значення до виховання патріотичних почуттів, успадкування родинних обов'язків 

в їх моральному значенні. Ціннісні уявлення регулюють поведінку людей і стосовно сучасних їм 

реалій, "спрямовують" її. 

Однією із найвищих людських (суспільних) цінностей є свобода - особливий стан 

зумовленості духовної реальності, що фіксує можливість діяльності і поведінки за відсутності 

зовнішнього примусу. Філософія народжувалася як свободомислення. Якщо філософія є 

квінтесенцією (найголовніше) культури, то свобода - душею філософії. 

Проблема цінностей загострюється в періоди радикальних суспільних змін, коли  

відбувається переорієнтація, переоцінка цінностей. За таких обставин активізується потяг до 

вічних цінностей, які пропонують етика, культурологія, релігія, загострено сприймається 

девальвація моральних чеснот - справедливості, порядності, відповідальності, обов'язку. Все це 

надає нових стимулів до осмислення проблеми людини, яка своєю діяльністю здатна 

створювати або руйнувати світ цінностей. 

Загальнолюдські цінності є паролем спільного для всіх людей, незалежно від їх 

національних і культурних відмінностей. Категорія "цінність", як і всі філософські поняття, є 

цариною людського розуму. Тільки людині притаманна здатність оцінювати, надавати значення, 

свідомо діяти стосовно навколишнього світу. Здатність людей утворювати світ цінностей і жити 

в ньому - одна із важливих проблем філософської антропології - вчення про людину. 

 

УДК 101:331.1 
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ПОРФІЛЕНКО Злата, бакалавр 2 року навчання  

факультету аграрного менеджменту 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник  ДАНИЛОВА Т. В., 

канд. філос. наук, доцент 

 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ФУНДАМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Філософія управління як тип інтелектуальної діяльності зародилася в Греції в кінці VII 

в. до н.е. Формування філософських проблем в управлінні розпочалося разом зі становленням 

теорії управління як науки, яке відбулося понад 150 років тому на самому початку промислової 

революції, тоді ж була сформована правова основа професійної діяльності організацій та 

окремих суб‟єктів трудових відносин. 

На сучасному етапі розвитку менеджменту філософія управління осмислює ті 

принципи і ідеали, які закладені в основу діяльності організації, може сприяти формуванню 

нових кар‟єрних орієнтирів та винайденню інноваційних підходів до професійної діяльності, які 

полегшать подолання стресових ситуацій, зменшать вплив маніпулятивних факторів. Однак, 

будь-яка сфера діяльності, у якій функціонує організація, контролюється законом, тобто 

регламентується певними організаційно-правовими документами. Ці дві складові – філософська 

та правова – є найважливішими у формуванні сучасних методик та стратегій менеджменту 

організації, тому що будь-яка проблема, що виникає в організації, розглядається через призму 

наукових принципів філософії та правознавства.  

Актуальність цього питання зростає з кожним днем. Не маючи чіткої мети організації, 

не сформулювавши точних стратегій, не приділивши увагу аналізу, який є основою філософії, 

організація приречена на повільний розвиток або його відсутність. Знання філософських 

підходів допомагає в ситуаціях, які виникають при взаємодії з партнерами, конкурентами, 

споживачами, при моніторингу факторів зовнішнього середовища (зміна динаміки ринкової 

ніші, економічні та політичні зрушення, законодавчі нововведення, вплив соціально-культурних 

чинників). 

Усі основні закони та принципи організації ґрунтуються на засадах правової культури 

та філософсько-етичних першоосновах. Система філософії передбачає формування цілей, 

функцій, організаційної структури, вертикальних і горизонтальних взаємозв‟язків керівників і 

спеціалістів в процесі обґрунтування, вироблення, прийняття і реалізації управлінських рішень, 

а правовідносини під час найму, відбору, прийому персоналу, його ділової оцінки, 

профорієнтації і адаптації, навчання, управління діловою кар‟єрою і службово-професійним 

просуванням працівників, організацію праці регламентують законодавчо закріплені документи. 

Філософські принципи організацій нового типу зводяться до наступного: вироблення 

великих цілей і постановка амбіційних науково-технічних завдань (розробка принципово нових 

продуктів); патерналізм – виховання у працівників фірми почуття співробітництва і 

взаємодопомоги (неформальне спілкування керівників і співробітників, фірмовий одяг); 

розвиток творчої ініціативи персоналу (підтримка ентузіастів-новаторів). 

Філософія управління одержує своє концентроване вираження в діловому кредо 

організації. Під діловим кредо розуміється декларування місії організації, визначення базових 

цілей і кодексу поведінки співробітників. 

Розгляд теоретичних та методологічних основ організації управління як соціального 

процесу, аналіз гносеологічних засад управління як пізнавального процесу, визначення місця і 

ролі людини в управлінському процесі відбувається відповідно до проголошених філософами 

різних епох та країн підходів. Правове ж забезпечення трудової діяльності як окремої 

особистості, так і організації загалом покладено на право, завдяки якому урегульовуються 

суспільно-трудові відносини, мінімізуються конфлікти інтересів, організації функціонують 

згідно з установленими правилами. 
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Отже, інноваційні підходи сучасного менеджменту ґрунтуються на засадах двох 

наукових китів, які і породили теорію організації як самостійну науку, але, виокремившись, вона 

не втратила з ними зв‟язку. Основними причинами є нездатність менеджменту охопити усі 

питання, що стосуються управління суспільством та правовідносинами у пласті функціонування 

організації, а також необхідність аналізу для прогнозування і планування діяльності організації, 

який можливий завдяки філософським напрямам, обраним керівником (менеджером). 

Ефективне управління є ключовою передумовою успішного функціонування організацій у сфері 

бізнесу, у державному й суспільному секторі. У наших перехідних соціально-економічних і 

політичних умовах колишні управлінські схеми вже не працюють, що зобов‟язує сучасних 

менеджерів переглядати свої підходи до управління, створювати власні методики, які не 

суперечитимуть законам суспільства (філософія) та правилам і приписам, укладеним державою 

(правова культура). 

 

УДК 1(091) (075.8) 

РАХІМОВ Ярослав, студент 2 курсу  

 ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України  

Науковий керівник - ДУБРОВІНА О.В.,  

асистент 

 

МЕТОД СОКРАТА 

 

Як отримати знання? Над цим питанням замислювалось багато філософів. У даних 

тезах представлено сутність діалектичного методу античного філософа Сократа (469-399 рр. до 

н.е.), який може дати можливість «народити» знання під час бесіди, діалогу.  

Центральною у філософській думці Сократа була людина, тому у своїх пошуках, 

намагаючись встановити істину, він іде від людини. Метод Сократа полягав в дискусіях і 

бесідах. Пошук істини Сократ намагався реалізувати шляхом виявлення протиріч у судженнях 

співбесідника. Перш за все сократівський метод полягає в послідовно і систематично заданих 

питаннях, що в результаті приведуть до протиріч співрозмовника із самим собою. У цьому і 

полягає сократівська іронія .  

Бесіда Сократа виходить з конкретних явищ і фактів життя. Він порівнює факти, 

виділяє з них спільні елементи, аналізує їх, щоб виявити перешкоджаючі їх об‟єднанню 

суперечні моменти, і, в кінцевому результаті, зводить їх до вищої єдності на основі знайдених 

істотних ознак. Основні складові частини сократівського методу: іронія і майєвтика - за 

формою, та індукція і визначення - за змістом. 

Іронія Сократа - це прихована насмішка над самовпевненістю тих, хто вважає себе 

«багатознаючим». Вдаючи з себе проста, Сократ звертався до людини з питанням, по тій темі, в 

якій той був досвідченим. Сократ задавав заздалегідь продумані питання, які поступово 

заводили співрозмовника в глухий кут, поки він остаточно не заплутувався у своїх судженнях. 

Тим самим Сократ позбавляв самовпевненості «багатознаючого» співрозмовника, виявляючи 

протиріччя в його судженнях і невідповідності між вихідними посилками і кінцевими 

висновками. Після проходження даного етапу діалогу, співрозмовник звільнявся від своєї 

самовпевненості і був готовий до того, щоб спільно шукати істину. Друга важлива складова 

сократівського методу - майєвтика – запропоноване  Сократом мистецтво відкривати приховане 

в людині правильне знання за допомогою навідних запитань.  

Всього можна нарахувати п'ять кроків сократівської бесіди:  

1) співрозмовник Сократа затверджує тезу, наприклад, «мужність - це 

стійкість душі», яку Сократ вважає помилковою;  

2) Сократ шляхом загальних визначень вказує опонентові на суперечливість 

його тези, наприклад, «мужність – це добре» і «завзятість без розсудливості - це погано»;  
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3) опонент погоджується з суперечливістю своїх суджень. І звертається до 

Сократа за порадою;  

4) Сократ показує своє незнання в даному аспекті, тим самим ставлячи 

опонента в тупикову ситуацію («я знаю, що нічого не знаю»);  

5) далі Сократ шляхом бесіди з навідними питаннями сприяє «народженню» 

нової істини у опонента. 

Діалектичний метод Сократа повністю зберіг своє значення й до сьогоднішнього дня. 

Діалог, обмін думками є важливими компонентами на шляху пошуку істинного знання та 

подолання власної обмеженості. 

 

УДК 299.513 

РАЧУК Вікторія, студентка 2 курсу 

факультету захисту рослин, екології та біотехнологій, 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 

Науковий керівник – КУЛЬТЕНКО В.П.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ПОНЯТТЯ «ДАО» ТА ДАОСИЗМ У КИТАЇ 

 

У глибинах старокитайської цивілізації народжено дуже багато не тільки речей з 

матеріального світу (порох, папір і т. д.), але і категорій світу ідей, філософських постулатів і 

релігійних догм. За п'ять століть до нашої ери разом з конфуціанством і чань-буддизмом 

сформувалась така течія людської думки, як даосизм. Основні ідеї, стисло викладені в його 

канонічному тексті – «Дао де цзін» – періодично стають актуальними для великих груп людей в 

різний час, в різних країнах. 

Дао, Тао (кит. 道, буквально – шлях) – поняття давньокитайської філософії, яке 

означало: в теорії пізнання – «шлях» природи, її закономірність; в етиці – сенс життєвого шляху 

людини, етичну норму; в логіці – підставу, засновок, аргумент. Найоб`ємніша і найскладніша 

категорія китайської філософії, та зокрема даосизму, яку можні порівняти із категорією буття. 

У давній європейській філософії аналог – логос. У індуїзмі та буддизмі – дгарма. В 

ієрогліфі 道 (дао) присутні три складові частини: 

1) Око (бачити); 

2) Голова (розуміти); 

3) Дорога (йти). 

Це дозволяє розуміти ієрогліф 道 (дао), як знання, навчання, прозріння, бачення 

розумного шляху, йти (діяти) розумно. 

Історія виникнення. Вчення про Дао – одне з найзагадковіших і таємничих явищ в 

історії. Недомовками, іносказаннями, багатозначністю наповнені мови даоських мудреців, 

міфами і легендами оточена історія виникнення даосизму.  

Своїм першопредком, прабатьком, що поклав початок багатьох могутніх династій, 

китайці вважають Хуан Ді – Жовтого імператора. Збереглися нібито й історичні факти його 

життя, існує і його гробниця, але в ній знаходиться тільки частина шати, а сам Хуан Ді знайшов 

безсмертя. Серед усього того що подарував китайцям Жовтий імператор, і ідеї філософії 

даосизму.  

Біля витоків вчення стояв і другий міфічний персонаж китайської історії – Лао Цзи. 

Саме його прийнято вважати автором «Дао Де цзін» – того поетичного трактату, де знайшов 

даосизм основні ідеї і поняття. Опис земного буття Лао Цзи фантастичний і схожий на збори 

легенд і оповідей. 

Інтерпретація Лао-цзи. Дао – універсальна природа всіх речей і шлях всіх речей. 

Включає в себе становлення, буття та розклад всіх речей та явищ, буття-як-воно-є. Поєднує в 
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собі принципи іманентності і трансцендентності. Іноді виступає як «матір або батько всього 

сущого», чи недиференційована порожнеча. Категорія Дао найчастіше пов'язана з класичним 

текстом «Дао де цзін» Лао-цзи. 

Згідно з китайською метафізикою Дао Де Цзин, спочатку було Єдине – Дао, потім Дао 

породжує Два протилежних – Інь та Ян (кит. 陰陽), які, у свою чергу, породжують Три – Землю, 

Небо, Людину. Останні три породжують всю безліч речей у світі (кит. 萬物 / 万物, wànwù). 

Через наявність у Дао всіх можливих якостей, пояснення Дао стає неможливим. Згідно 

з Лао-цзи, Дао не можна висловити, бо воно змінюється щомиті, але можна йому слідувати. 

Дао, яке можна висловити, не є постійне Дао. Ім'я, яке можна назвати, не є постійне ім'я. 

Безіменне є початком неба і землі, те, що має ім'я – мати всіх речей. Тому вільний від 

пристрастей споглядає дивовижну тайну [Дао], а хто має пристрасті, бачить лише його кінцеву 

форму. Безіменне і те, що має ім'я – мають одне походження, але в них різні назви. Разом вони 

називаються найглибшими. Перехід від одного найглибшого до іншого – двері до дивовижного. 

Сила, принцип, що надає пустому аморфному Дао форму – Де. Де – варіанти перекладу 

«Благодать», «Сила», «Мораль». Але останнє значення властиве більш для конфуціанського 

розуміння Де. Традиційне Де – не мораль, а, скоріше, порядок речей, який найбільш повно 

відповідає сутності Дао, тобто, природна сила, що рухає Всесвіт. 

У-Вей, «не-дія» – спосіб слідування Дао і виконання Де, що полягає у відмові від 

егоїстичних мотивацій та власних суб'єктивних інтересів. Дао, Де та У-Вей приблизно можна 

представити у вигляді: сутність та існування – порядок Всесвіту – спосіб слідування порядку 

Всесвіту.  

Біографія божества. Історія життя іншого великого Вчителя – Конфуція – відома 

буквально по роках. Лао Цзи вважається його старшим сучасником, існують дані древніх 

істориків про їхні особисті зустрічі в 517 році до нашої ери. Будучи старшим за Конфуція на 

півстоліття, мудрець дорікав його в зайвій соціальній активності, яку той виявляв, 

проповідуючи даосизм, основні ідеї, філософія якого заперечує втручання в суспільне життя. В 

інших подіях біографія цього давньокитайського мудреця реальність втрачає.  

Мати зачала його, проковтнувши камінчик гірського кришталю, і виношувала протягом 

80-ти років, народивши в 604 році до н.е. навченим старим. Ім'я Лао Цзи багатозначне, воно 

означає в тому числі і «Старе Немовля». Його мудрість сформувалася за роки служби в 

імператорському книгосховище. Розчарування в навколишньому житті привело старця до 

відлюдництва. Він змінював імена, уникаючи чужої уваги. Він звався Лі Ер, Лао Данина, Лао 

Лай-цзи і врешті-решт вирішив покинути Китай, «пішов на Захід». 

Головна книга. Цей вираз – «піти на Захід» – означав в ті часи смерть, але опис 

подорожі Лао Цзи містить деталі, що додають йому сенс реальних мандр. Він пересувався на 

чорному буйволі і на кордоні був зупинений стражником, який попросив мудреця поділитися 

своїми знаннями. Мудрець надиктував, або записав «Дао Де Цзинь» («Книга про Дао і Де») – 

праця, де основні ідеї даосизму визначаються коротко, але викладені у вісімдесят одному вірші.  

До цього Лао Цзи не викладав свої погляди письмово. Появу «Дао Де Цзинь» 

пояснюють тим, що мудрець хотів сприяти більшому поширенню своїх теорій. Лао Цзи 

заперечував верховенство влади, значимість ритуалів і традицій у житті людини. Це не могло не 

викликати негативного ставлення з боку влади.  

Про подальшу долю великого старця існують приголомшливі версії. За однією з них він 

віддалився в Тибет, де став засновником ламаїзму, за іншою – поїхав до Індії. Там він чудесним 

чином сприяв народженню Гаутами або навіть сам був Буддою Шак'ямуні. Є навіть легенди про 

подорожі Лао Цзи в ті місця, де згодом з'явилася Русь.  

Основне поняття – Дао, часто туманне і невизначене навіть для того, хто сповідує 

даосизм. Основні ідеї коротко описуються такою формулою Лао Цзи: «Дао породжує одне, одне 

породжує два, два породжує зо три, а три породжує всі десять тисяч речей». Тобто Дао – 

початок різних начал, абсолютна спільність, яка перебуває у вічному русі, як вода, що наповнює 

все в цьому світі. Це шлях, дорога, доля, закон. Все в людині і в усьому космосі – породження 

Дао, не може бути поза ним і без нього.  
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Розрізняють два Дао. Одне – Дао без імені – має візуальний образ дракона або змії, що 

пожирають свій хвіст. Цей символ, популярний у багатьох культурах, означає неспинний і 

вічний кругообіг, рух по спіралі часу. Усвідомити його зміст і призначення людині не дано. Її 

доля – Дао з ім'ям – як крихітна чешуйка в шкурі дракона – суть його кінцевого існування на 

землі. І головне для кожної особистості – злитися з Дао, стати частиною вічного вселенського 

руху.  

Взаємозв’язок понять. Речі і явища, що є частиною Дао, несуть в собі м'яку, пасивну, 

темну, жіночу силу Інь, містять активну, тверду, яскраву, чоловічу силу Янь, насичуються 

енергією Ци. Ци, Інь, Янь, взаємодія цих сил, баланс цих начал в живій і неживій природі 

визначає хід всіх життєвих процесів. Вони також є основними поняттями даосизму.   

На регуляції взаємодії Інь і Янь, насиченні космічної енергією Ци засновані практики 

східної медицини. Ці взаємодії лежать в основі вчення про організацію середовища проживання 

людини – фен-шуй. Деякими школами даосизму це вчення не визнається через постулат про 

неможливість застосування загальних правил для різних ділянок простору і особливої 

індивідуальності кожної особистості, унікальності її Шляху.  

Ставлення до влади і принцип «не діяння» У-Вей. У питанні ставлення до влади і 

держави позначається особлива різниця між такими поняттями, як конфуціанство і даосизм. 

Основні ідеї коротко можна викласти у вигляді ієрархії володарів, виходячи з оцінки їх 

діяльності з даоської шкали цінностей. 

Кращий з правителів – той, про якого знають, що він є – і тільки. Другий – той, кого 

люблять і ким захоплюються. Третього – бояться. Гірший – той, кого зневажають. Якщо в країні 

все добре – можна і не знати, хто біля керма. Така версія суспільних відносин вкрай незручна 

для влади. 

Ці висновки випливають з ще одного важливого догмату даосизму – принципу «не 

діяння» (по-китайськи – «У-Вей»). Деяким вченим здається більш коректним інший переклад – 

«невтручання». Він викликає менше асоціацій з нічогонеробленням, з лінню, які є гріхом і в 

Китаї. Але суть наступна: мета і людини, і імператора – не заважати своїми діями злиттю з 

вищою сутністю – Дао, яка сама визначає весь хід подій.  

Довга історія. Двадцять п'ять століть існує ця філософія. Викласти описання даосизму, 

основні ідеї і поняття стисло дуже важко. Не злічити тлумачень та роз'яснень , одних варіантів 

перекладу «Дао Де цзін» – тисячі, а людей, які дивляться на цей світ очима даоських мудреців – 

мільйони.  
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ФЕНОМЕН ДРУЖБИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

З курсу філософії мене дуже зацікавила тема «Феномен дружби в сучасному 

суспільстві» та питання: « Що для сучасної молоді означає дружба?» і «Яких друзів кожен хоче 

бачити біля себе?» 

На мою думку ця тема є дуже філософською і щоб зрозуміти її сутність потрібно 

глибоко зануритись в робити відомих філософів наприклад таких як: Аристотель, Кант, Фромм 

та інших. Вони писали проте, як вони розуміють дружбу та з чого вона складається. 

Взагалі з наукової точки зору термін дружба – це відносини, що складаються між 

близькими людьми і засновані на духовній спільності, взаємної прихильності і спільних 

інтересах. Вважають, що це не тільки щось необхідне, але і щось етично прекрасне, адже ми 
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вихваляємо дружелюбних, і мати багато друзів для нас – це схвально, і вважається це однією з 

етично прекрасних якостей. Дружба багато в чому схожа з любов‟ю,  але між ними є також і 

відмінності. По-перше, дружба не може бути невзаємною, на відміну від любові і по-друге, 

дружити можна одночасно з кількома людьми, і соціум це не засуджує на відміну від любові. 

Кожен філософ вважає по різному тому я хочу написати проте, що ж у їхньому 

розумінні дружба. На думку Канта, дружба – це союз двох людей, заснований на взаємній 

любові і повазі. Любов можна розглядати як зближення, а повага, навпаки, як збереження якоїсь 

дистанції. Кант виокремлює окремий термін дружби такий , як «Моральна дружба » в його 

розумінні це повна довіра між двома людьми в розкритті один перед одним таємниць, думок, 

переживань, наскільки це можливо.  

Фромм виражає дружбу через поняття «Братської любові» під якою розуміє поняття 

відповідальності, турботу, повагу, знання іншої людини, бажання допомогти йому в житті. Саме 

про таку любов говориться в Біблії: «Полюби ближнього твого, як самого себе». Братська любов 

– це любов до всіх людей. Якщо кожна людина розвине в собі здатність любити, то вона не 

зможе не любити своїх братів. І після цього наш світ докорінно зміниться. 

І найбільше мені сподобалось те як розуміє феномен дружби Аристотель. Дружба, по 

Аристотелю, найбільша соціальна і особистісна цінність, «найнеобхідніше для життя». 

Аристотель написав трактат який налічує 10 книг в яких він розглядає різні філософські 

проблеми одною з яких і є феномен дружби. Аристотель вважає , що є три типи дружби – 

спрямованої до добра, до задоволення і до вигоди. Ці типи дружби спрямованні на задоволення 

окремої людини за допомогою друзів. Такий тип дружби буває в основному між літніми 

людьми, які домагаються не задоволень, а допомоги та між людьми в розквіті сил тобто серед 

молоді, які намагаються все домогтися. 

Звертаючи свою увагу вже на ранні філософські уявлення щодо дружби, можемо 

констатувати, що під ними фактично розуміються будь-які приязні та добровільні стосунки. 

Насправді, про дружбу, говорити доволі складно, тому що межа між справжньою дружбою та 

просто приятельськими відносинами часто дуже розпливчаста. Можна мати  почуття до 

багатьох людей, але справжнім другом може бути лише той, хто завжди поруч, хто поважає 

дружбу і взаємність. Крім того, дуже багато людей у дружніх  стосунках шукають користь. Дуже 

важливо в дружбі знати один одного: прагнення до знання є проявом любові. Чим краще знаєш 

людину, тим більше любові відчуваєш до неї, тим простіше прийняти її, легше робити щось 

спільне, менше помилкових кроків. Отож підсумовуючи викладене вище можна відзначити, що 

найціннішою в дружбі є впевненість у духовній спроможності іншої людини. Дружба – велика 

здатність людей зближуватися, незважаючи ні на які умови, здатність, що допомагає долати 

будь-які життєві труднощі. Дружити з кимось, це, у першу чергу, дружити із собою, з кожною 

частиною себе, із кожним своїм проявом 

Щодо питання «Яких друзів кожен хоче бачити біля себе?» можна сказати так, що 

кожна людина обирає тих людей з якими їй комфортно. Основними критеріями являється 

вірність, доброзичливість та розуміння. Але сучасний світ став досить жорстокий і не для всіх 

другом вважається той, хто в будь-якій ситуації прийде на допомогу, хто дасть важливу пораду, 

зуміє підтримати, зуміє поставити тебе на правильну дорогу. Існують такі «гнилі» люди, які  

використовують своїх друзів для власної користі тобто користаються  їхньою добротою, 

матеріальним станом, вірністю, а потім «викидають» їх з свого життя начебто їх там і не було. Я 

засуджую таких людей і хочу, що б у світі стало менше таких людей і життя стало кращим і 

дружнім. 

На рахунок питання «Що для сучасної молоді означає дружба?» я провів опитування у 

моїх друзів на що вони відповіли:… «Для мене дружба значить те , якщо ти дружиш з людиною 

то у вас виникає тісний зв'язок з нею тобто потрібно, щоб у вас було взаєморозумінням, повага і 

щоб ніколи не було сварок. Але ж я вважаю, що дружба без сварок це не справжня дружба, 

справжні  друзі повинні пройти через все як кажуть «Крим і Рим і мідні труби»», …«Дружба це 

коли в тебе є людина якій ти можеш довірить свої секрети », …«Дружба це для мене допомога 

від інших людей в критичних ситуаціях, гарне проведення вільного часу з людьми які мені 



300 

 

імпонують, дружба це підтримка людини не тільки коли їй погано, а й коли їй добре».  
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ГАРМОНИЯ В СЕМЬЕ (ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ) 

 

Когда у человека возникают проблемы, ему свойственно испытывать сразу негативные 

эмоции. Кажется, что с помощью зависти и злости он сможет решить проблему. Но это есть 

ошибкой, так как после такого решения положение его становится не лучше, а наоборот, все 

хуже и хуже. Из-за гнева, зачастую, разрушаются семьи, страдают дети. Самое главное – 

обезопасить себя, не допуская плохих мыслей. 

К слову, тренеры по боксу на основе собственного опыта открыли для себя Учение 

Будды. На тренировке спортсменамговорится: «Самое главное  –  разозлить своего противника. 

Разозлившись, он будет ослеплен своим гневом и станет тупым. Тогда ты сможешь легко его 

победить». Поэтому, какой бы ни была ситуация, если впасть в ярость – проигрыш обеспечен. 

Хуже негативной эмоции, чем злость, нет. И нет добродетелей выше, чем терпение, так как 

именно терпение даѐт нам силу ума, не позволяет выйти из равновесия. 

Что же такое терпение, и почему все проблемы в семье возникают из-за его недостатка? 

Прежде всего, это состояние самоконтроля, при котором ум человека остаѐтся несокрушимым. 

У людей, которые не вырастили в себе это качество, ум имеет схожесть с листом бумаги, 

носимым ветром. Если человека выводят из себя простые мелочи – это главный признак 

отсутствия силы разума. 

У каждого вида терпения есть факторы, препятствующие его развитию. Первый – это 

гнев, направленный против ближнего, второй же – разочарование, затрудняющее порождение 

мужества. Эти причины нам всем необычайно знакомы. И неудивительно, что вырабатывание 

терпения состоит в их устранении. Для этого стоит в первую очередь думать о преимуществах 

терпения и недостатках гнева. 

Когда есть терпение, во-первых, вы спокойны, во-вторых, вы ясно видите проблему, все 

ее обстоятельства. Далее вы просто убираете первую, вторую, третью причину, никому не 

вредите, всѐ делаете, чтобы все были счастливы. 

Когда  люди  начинают  дружить  со  своим  гневом,  он вспыхивает у них моментально, 

возникая как защитник. Но гнев не только никогда не защитит, а напротив, будет подвергать 

опасности.  

Состояние гнева – полубезумие, об этом стоит знать. Когда в уме доминирует злость, 

что бы вы ни говорили в этот момент, речь будет очень зловредна и негативна. А как говорит 

пословица – “Слово – не воробей, вылетит – не споймаешь”. 

Также гнев сжигает очень много позитивной кармы, сжигает ваше счастье. К примеру, 

его Святейшество Далай-лама XIV очень любил чинить часы, но как бы ни возился с ними, они 

не становились лучше. «Тогда я бросил их в гневе на пол, и в этот момент понял 

бессмысленность гнева: чинить больше было нечего», - сказал Далай-лама. Приводимым 

примером Его Святейшество в доступной форме говорит нам, что гнев способен уничтожить 

все наши планы. 

Если вы не хотите разрушить свою семью, никогда не принимайте решений в 

раздраженном состоянии. Самое лучшее, что можно сделать, – выйти и расслабиться. Когда 

жена говорит «один», а муж говорит «два» – это самое худшее.  

Но все же, каждого наверное хоть раз в жизни беспокоил вопрос, как сохранить ту 
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неколебимость в трудную минуту. Что ж, можно сказать, что в нашей жизни есть два вида 

проблем. Одни являются неминуемыми, неизбежными, несчастные случаи, когда мы можем 

покалечиться, пережить смерть любимого человека. С подобными обстоятельствами нам 

приходится только смириться, так как с этим ничего не поделаешь. Но большая часть проблем – 

это проблемы, созданные нашим умом. Они являются для нас преодолимыми, с ними мы можем 

справляться, можем их устранять.  

Психологи видят причины трудностей своих пациентов в их детстве – во 

взаимоотношениях с родителями и т. п. Не стоит винить других в собственных несчастьях, а 

также заниматься самобичеванием из-за совершенных ошибок. Фиксация на чувстве вины 

загоняет в депрессию. С психологической точки зрения очень важно знать, что любое страдание 

происходит из-за вас самих.«Радуйтесь временным страданиям и не радуйтесь временному 

счастью. Временное счастье обманет вас. Временные страдания пробудят вас». [1, с.176]Кроме 

того, временное страдание подобно тренеру, оно даѐт шанс развить силу разума.А чем больше 

вы тренируетесь, тем сильнее становитесь! 

Не существует больших и малых проблем – они становятся таковыми при сравнении. 

Сравните свой достаток с бедностью и нищетой тех, кому не хватает средств существования, и в 

этом сравнении вы станете богаче. Именно так проживают жизнь мудрые люди.  

Нирвану не надо искать где-то далеко. Главное – изменить образ мышления. Стоит 

помнить, если у вас проблемы – вам хорошо, если нет проблем – тоже хорошо. Будьте 

спокойны. Именно тогда у вас в семье будетгармония. 

Заключение: всегда стоит помнить, что терпение – это мудрая сила, с помощью которой 

человек может преодолевать возникающие в жизни проблемы и трудности. Сила терпения для 

достойного, мудрого человека должна прийти на смену срывам, слабости, злости и 

отступлениям. 

Література 

1. Геше Джампа Тинлей Бодхичита и шесть парамит. – Бурятия: БНЦ СО РАН, 2000. – 254с. 
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ  

НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 

Однією з основних філософських проблем людини є проблема особистості і її 

взаємозв'язку із суспільством. Зумовлено це тим, що проблему людини неможливо розглядати у 

відриві від соціально-політичних, економічних, культурно-інформативних сенсів її існування. 

Без гармонізації відносин у системі “людина - суспільство – держава” виживання не тільки 

окремого індивіда, але і суспільства в цілому може бути неможливим. Розглядаючи людину у 

взаємозв'язку із суспільством, слід звертати увагу на сутність людини як такоїта на взаємовплив 

суспільства на особистість і навпаки. 

Людина притаманні загальні риси, що властиві людському роду. З другого боку, людина 

– істота соціальна, яка формується ірозкривається саме суспільстві. За допомогою 

цілеспрямованої діяльності (праця), комунікації (мова), системи оцінки (критика) і самооцінки 

(самокритика) людина стає "суспільною твариною". Таким чином, людина - жива істота, яка має 

певні потреби, задовольняє їх завдяки спілкуванню і здатності свідомо, цілеспрямовано 

перетворювати світ і саму себе. 

Мостом від біологічного (людина) до соціального (особистість, індивідуальність) є 
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поняття індивід (від лат. individuum – неподільне). Індивід – це конкретна людина, якій властиві 

індивідуальні риси, всі ми розглянуті окремо один від одного. Разом із загальними рисами, які 

притаманні кожному, "індивід" має свої особисті якості, такі як фізичні дані, природні задатки, 

особливості його мислення, специфічні потреби і інтереси,які відрізняють його від інших. 

Поняття "індивід" тісно пов'язане з поняттям «індивідуальність», яке використовується 

для позначення сукупності особливостей, здібностей, відрізняють індивіда від інших. Ця 

неповторність залежить від життєвої позиції, характеру, суджень, вчинків, культурних потреб. 

На відміну від індивіда, який характеризується одиничністю, індивідуальність вирізняється 

своєю особливістю. 

Особистість – найвищий ступінь духовного розвитку людини, який являє сукупність 

соціальних якостей, які характеризують індивіда як істоту, здатну сприймати, розуміти та 

змінювати світ. На відміну від індивіда й індивідуальності, сутність яких формується на 

біологічній природі людини, сутність особистості спирається на її соціальні якості. Поняття 

"особистість" містить сукупність усіх суспільних відносин, її ставлення до громадського 

обов'язку, до установок суспільної моралі. Людським індивідом народжуються, а особистістю 

стають.Індивід тільки тоді стає особистістю, коли він задіяний у суспільних відносинах, у 

спілкуванні з людьми. 

Процес становлення особистості зумовлений біологічними особливостями людини і 

соціальним середовищем. Вчені вважають, що розумові здібності на 70-80% визначається 

генетично. Так, у роду Баха було 16 композиторів і 29 професійних музикантів, а Олександр 

Пушкін і Лев Толстой є родичами. Таких прикладів генетичного впливу на формування 

особистості можна навести безліч. При цьому важливе місце в процесі соціалізації відіграє 

виховання, приклад батьків та власназацікавленість у розвитку природних задатків. 

Ще один важливий фактор, який має вплив на формування особистості, є соціальне 

середовище. Соціальне середовище-це сукупність економічних, політичних, духовних, 

інформаційних умов, у яких відбувається життєдіяльність людини. Це суспільство, його 

соціальна структура, родина. Все це впливає на розвиток особистості і формуєїї духовний світ.  

Німецький філософ і психолог Едуард Шпрангер (1882-1963) залежно від 

налаштованості особистості на соціально-рольові відносини виділивтипи особистості, що 

простежуються на всьому історичному шляху розвитку людства: теоретичний, економічний 

(прагматичний), естетичний, соціальний, політичний, релігійний. 

На думку російського дослідника Леоніда Жарова, можна виокремити кілька великих 

соціальних типів особистості: діячі, мислителі, люди почуттів і емоцій, гуманісти і 

сподвижники. 

Особистостей типологізують і за психоенергетичною складовою, яку запропонував 

Петро Ганнушкін . Виокремлюються такі особистісні психотипи: високоенергетичні 

(агресивні), низько енергетичні, непостійні типи. 

Розглядаючи типи особистості, не можна не враховувати особливості "західної" і 

"східної" людини. У західній моделі особистість у різних ситуаціях зберігає своє раціональне, 

логічне мислення, їй характерні цінування нового, підтримка новацій, орієнтація на майбутнє, 

прагнення до прогресивних змін. Для східної моделі особистості важливим є цінуваннястарих 

традицій, орієнтація на минуле, їй притаманний афористичний стиль мислення. 

Західнамагається перетворити природу і підкорити її людині, а східна людина прагне злитися з 

природою, усвідомлює себе її невід'ємною частиною, орієнтувався на розвиток внутрішньої 

природи людини. 

Як висновок, слід зазначити, що в реальному житті поняття "індивід", 

"індивідуальність" і "особистість" взаємозалежні, внутрішньо єдині. Тому, коли ми говоримо 

про особистість, маємо на увазі особу-індивідуальність, тобто таку структуру поведінки 

одиничного учасника, для якої водночас характерні самостійність і самобутність, 

відповідальність і обдарованість, свідомість і різнобічність. 

 

УДК 



303 

 

САВОЩЕНКО Олексій, студент 1 курсу  

факультету інформаційних технологій  

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник – ДУБРОВІНА О.В., 

 асистент 

 

ІДЕАЛЬНА ДЕРЖАВА ПЛАТОНА 

 

В сучасному світі більшістю людей керують лише егоїстичні, корисливі інтереси, що 

обумовлюють вчинки і поведінку людей. Втрачається потреба в державі, як в об‘єднанні людей 

із спільними цілями, метою поліпшити свої умови існування шляхом взаємодопомоги. Держава 

являє собою лише керуючий устрій з певними внутрішніми правилами та законами. 

Демократичний лад ще більш підсилює роз'єднаність бідних і багатих класів суспільства. Через 

це виникають  кровопролиття, боротьба за владу, що може привести до виникнення тиранії. Для 

того, щоб попередити такий розвиток подій, слід звернутись до робіт Платона, в яких описано, 

як можна досягти «ідеальної держави». 

Держава, за Платоном, виникає через природні потреби людей до об'єднання з метою 

поліпшення умов свого існування. Держава "виникає ..., коли кожен з нас не може задовольнити 

сам себе, але потребує ще багато чого. Таким чином, кожна людина використовує  то одного, то 

іншого для задоволення тієї чи іншої потреби. Відчуваючи потребу в чомусь, багато людей 

збираються воєдино, щоб жити разом і допомагати один одному: таке спільне поселення і 

отримує назву держави... " [1]. 

Основний принцип побудови держави Платон бачить в поділі праці по справедливості: 

кожен робить те, що у нього виходить найкраще, забезпечуючи продуктами своєї праці інших 

членів держави, а натомість отримуючи від кожного з них те, що потрібно йому. Поділ праці 

породжує численні, чітко диференційовані галузі, що виробляють для держави продукти або 

так чи інакше сприяють виробництву і споживанню. 

Хлібороби, ремісники, будівельники є найбільш необхідними. Але крім них потрібні і 

інші галузі праці, так з'являються працівники, які виготовляють спеціальні знаряддя та 

інструменти, які будуть доставляти кошти, перевозити людей і вантажі, добувати шерсть і 

шкіру, скотарі. Крім цього знадобляться торговці, найманці, актори. Всі ці люди утворюють 

нижчий стан в державі і одночасно його основу. Платон порівнює їх зі "стадом". Для охорони 

держави будуть потрібні вартові. Вони будуть "собаками" при "стаді". Важливість їх справи і 

труднощі її виконання виділяють вартових в окремий, більш високий стан. Правоохоронці 

повинні навчатися гімнастики і математики. Музика і поезія для їх освіти повинна ретельно 

підбиратися: в ідеальну державу допускаються тільки ті вірші і звуки, які виховують мужність і 

безстрашність, а не ті, які наганяють меланхолію або нагадують про смерть. Правоохоронці 

повинні жити окремо від усіх і не мати ніякої власності. 

У трактаті Платон пише про те, що головна причина псування суспільств і держав, які 

раніше процвітали закладена в «пануванні корисливих інтересів», що обумовлюють вчинки і 

поведінку людей. Відповідно до цього основного недоліку Платон підрозділяє всі існуючі 

держави на чотири різновиди в порядку збільшення, наростання "корисливих інтересів" у 

їхньому ладі. 

1. Тимократія - влада чистолюбців, на думку Платона, ще зберегла риси «досконалого» 

ладу. У державі такого типу правителі і воїни були вільні від землеробських і ремісничих робіт. 

Велика увага приділяється спортивним вправам, однак уже помітне прагнення до збагачення, і 

«при участі дружин» спартанський спосіб життя переходить у розкішний, що обумовлює 

перехід до олігархії. 

2. Олігархія. В олігархічній державі вже є чіткий поділ на багатих (правлячий клас) і 

бідних, які уможливлюють зовсім безтурботне життя правлячого класу. Розвиток олігархії, по 

теорії Платона, приводить до її переродження в демократію. 
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3. Демократія. Демократичний лад підсилює роз'єднаність бідних і багатих класів 

суспільства, виникають повстання, кровопролиття, боротьба за владу, що може привести до 

виникнення найгіршої державної системи - тиранії. 

4. Тиранія. На думку Платона, якщо якась дія робиться занадто сильно, то це 

призводить до протилежного результату. Так і тут: надлишок волі при демократії приводить до  

виникнення держави, взагалі не має волі, що живе по примсі однієї людини - тирана. 

Проаналізувавши роботи Платона можна виділити основні принципи побудови 

ідеальної держави: справедливий розподіл праці, панування суспільних інтересів. В ідеальній 

державі все взаємозв‘язано, кожна людина знаходиться на своєму місці і робить те, до чого 

більш схильна, праця розподвілена по справедливості і люди є рівними між собою. Але не так 

уже й важливо, яким має бути ідеальна держава, досить того, що хоча б хтось один буде жити 

за цими законами справедливості, добра і блага. Перш ніж виникнути у реальності, ідеальна 

держава має народитися в душі кожної людини. 
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САМОТНІСТЬ ЯК ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНИЙ ВИМІР БУТТЯ ЛЮДИНИ 

 

Проблема самотності виникла давно, але з особливою гостротою постала перед 

людством в постіндустріальну, інформаційну епоху, яка характеризується кризою соціальних 

зв‟язків і анонімністю комунікації в глобальній мережі. Цей феномен - феномен самотності - 

розглядався філософами в різні епохи. Наприклад, в Середньовіччі філософи розуміли 

самотність як перебування на самоті з самим собою, що сприяло «розкриттю» людини. В кінці 

XIX і в XX столітті самотність розглядалася як екзистенціальна трагедія людства. 

Для С. К‟єркегора людина з самого початку є відлюдником, який повинен реалізувати 

свою сутність через подвиг віри. Перша сходинка для нього - самозречення, яскравим 

прикладом якого є біблійна історія про Авраама і його сина Ісаака. «Справжність» екзистенції 

вимірюється рівнем духовної напруженості і страждань, які людина повинна винести, 

утверджуючись на шляху віри. У нагороду за самозречення від земного світу людині обіцяно 

вічність з Богом. Самозречення призводить до самодостатності, але насправді свідчить про 

самотність, яка представляється фундаментальною умовою віри. Завдяки зреченню від світу 

людина прокидається, повертається до своєї істинної сутності. Вона усвідомлює, що є 

Нескінченною Сутністю, вона завжди була такою і завжди буде [2]. 

Філософи-екзистенціалісти М. Гайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю обґрунтовують 

приреченість людини на довічну самотність. Так, Ж.-П. Сартр підкреслював, що відсутність 

будь-якої програми життя робить людину вільною істотою, істотою, що має свободу: людина як 

людина (а не її організм) ні до чого не прив‟язана. На думку Ж.П. Сартра, людина - це перш за 

все проект. Самотність обумовлена людською свободою. «Ми самотні, і немає нам вибачень»  - 

так характеризує Ж.-П. Сартр людське буття [3]. 

За Н. Бердяєвим, самотність у певному сенсі слова є соціальним явищем. Самотність - 

http://studopedia.ru/12_160730_filosofiya-platona.html
http://self-education.ucoz.ua/index/platformi_onlajn_kursiv/0-4
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це завжди усвідомлення пов‟язаності з інобуття, з чужим буттям. Найболючішою самотністю є 

самотність у суспільстві [1]. І це має сенс, оскільки багато людей відчували і досі відчувають 

самотність не в ізоляції, а перебуваючи серед інших, часто рідних і близьких людей. Проблема 

такої самотності полягає в тому, що нав‟язані стереотипи поведінки і сприйняття знищують 

індивідуальні відмінності, фактично призводячи особистість до розколу. 

Людина XXI століття відчуває себе нікчемним «гвинтиком» у механізмі глобальної 

політики, одинаком, покинутим у чужому йому світ. Чи можна подолати самотність? Як 

звільнитися від неї? Однією з альтернатив самотності є спілкування. Але спілкування, яке 

втрачає свою глибину і природність, перетворюється на мучителя особистості, так як подібне 

спілкування виснажує людину. Ефективною формою спілкування, яка може вирішити проблему 

самотності, є та, що сприяє особистісному розвитку. Це навчання, творча діяльність, фізична 

культура. Людина стає самодостатньою, вона спілкується не для того, щоби «взяти», а для того, 

щоби «віддати». Якщо людина постійно займається своїм розвитком і удосконаленням, то у неї 

немає часу думати про самотність. Крім того, на шляху особистісного зростання на людину 

чекають зустрічі з цікавими людьми. 

Безумовно, повністю подолати самотність неможливо. Це почуття необхідно для 

зростання особистості, розвитку творчих сил, самостійності. Якщо ж мова йде про 

екзистенціальну самотність, то необхідно навчитися приймати її як невід‟ємну частину нашого 

буття.  
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ЛЮДИНА МІЖ ПРИРОДОЮ І КУЛЬТУРОЮ: ДЕКІЛЬКА СЛІВ  

ПРО ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ 

 

Сьогодні існує масштабна проблема діагностування та лікування психічних розладів. 

Зокрема й тому, що, особливо в Україні, люди найчастіше не звертаються до спеціалістів. Саме 

тому проведення повноцінного дослідження психічних станів людини стає неможливим. В 

останні роки спостерігається збільшення статистики випадків захворювань. Психоневрологічні 

розлади визнано третьою за поширенням причиною скорочення терміну життя після серцево-

судинних захворювань та злоякісних новоутворень.  

Стан свідомості людини може варіювати: від повністю ясного до суцільно несвідомого 

[2]. Оскільки часто людина не в змозі впоратися в проблемою, що виникла, самостійно, 

важливим аспектом подальшого збереження не тільки здоров‟я, а й соціального комфорту і 

захищеності, є своєчасна і компетентна допомога: діагностика та лікування. Саме цей аспект (а 

не доцільність лікування) і викликає наукові суперечки, що точаться між спеціалістами у 

відповідних галузях: це питання методів, які необхідно застосовувати у тих чи інших випадках.  

Британський Журнал Психіатрії [4] наголошує, що сьогодні гострою є проблема 

спрощення методів лікування. Ця ситуація спровокована як державою, так і самими 

http://www.krotov.info/library/02_b/berdyaev/1934_33_00.html
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психіатрами, і звісно, не йде на користь пацієнтам. Саме тому група лікарів вважає найдієвішим 

та найкомпетентнішим методом лікування повноцінне медичне обстеження, яке охоплює не 

лише психологічні тестування, а й перевірку інших систем організму з метою виключення усіх 

причин наявності захворювання, окрім як дійсно психологічних, оскільки частішають випадки 

звернень до психіатрів людей, чиї відхилення мають інший характер, який пацієнти схильні 

плутати через необізнаність у питанні. Саме тому лікарі вважають доцільним, за необхідності, 

проводити консультації зі спеціалістами суміжних спеціальностей. 

Протилежний погляд полягає у необхідності надання більшою мірою неспецифічної 

психологічної допомоги, соціальної терапії. Цей підхід базується на  тому, що лікування за 

допомогою медичних препаратів не завжди є ефективним. Апологети цього підходу 

дотримуються думки, що основою лікування мають бути психологічна, соціальна та культурна 

складові [3]. Однак прихильники такої думки не враховують суттєвих факторів: наприклад, за 

деяких захворювань лікування препаратами, інколи дуже сильнодіючими, має вирішальну роль. 

Важливим є також той факт, що деякі психічні відхилення можуть бути викликані інфекційними 

захворюваннями, що впливають на головний мозок та викликають патологічні зміни [1]. Отже, 

паралельне дослідження неврологічного і загальносоматичного стану пацієнта є необхідним, 

аби вирізнити такі ураження. За наявності неврологічних патологій неспецифічне лікування 

неможливе.  

Варто зауважити, що психологічний і соціальний підходи будуть відігравати важливу 

роль у визначенні наявності психотичних та непсихотичних розладів, проте пацієнт має право 

очікувати на врахування також всіх біологічних факторів. 

Цікаво, що психіка – індивідуальне відображення реальності, тож лікар має бути не 

лише висококваліфікованим у питанні діагностики та лікування. Сучасний лікар повинен 

сприймати особливості світогляду пацієнта не як хворобу, а як одну з багатьох точок зору. За 

словами Н. Креддока та його колег-однодумців [4], до практичної медицини мають бути 

допущені лише найуспішніші та зацікавлені у позитивних результатах. Варіацій методів 

лікування є багато, але найчастіше лікування потребує об‘єднання як специфічних так і 

неспецифічних методів або ж використання окремих складових цих методів одночасно.  
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ТЕОРІЯ СНОВИДІНЬ З. ФРЕЙДА 

 

З давніх часів людей цікавило таке поняття як «сон». Про це складено чимало легенд, 

міфів, повір‟їв. Що ж таке сон? Ми всі знаємо, що сон – це фізичний і психічний стан людини, 
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коли задіюється мінімум енергії для фізичної та розумової діяльності, іншими словами 

відпочинок. Незважаючи на різні доведення про походження і фізіологію снів, питання що ж 

таке сон залишається без остаточної відповіді. Намагаючись розгадати цю загадку, у світі 

виникли певні течії, однією з яких є філософія сновидінь. У ній є безліч теорій, однією з 

найвідоміших, є теорія сновидінь Зигмунда Фрейда. 

Згідно з Фрейдом, сни завжди мають явний та прихований зміст. Явний зміст – це те, 

що сон намагається нам сказати. Тобто у сні людина може побачити підказку, як вчинити в тій 

чи іншій ситуації або знайти шлях для вирішення проблеми, що її турбують. Це часто здається 

дивним та безглуздим. Фрейд виділяв три основних компонента в людській психіці: «Воно» - 

істинне я, «я» - его, і «над-Я»- супер его. Его – це основний стан нормальної дорослої людини. 

Людське «Я» можна порівняти зі Скарабеєм. Він постійно котить перед собою гнійну кульку, до 

якої прикріплюється  все нові частинки. Жук бачить, що кулька росте і сприймає ріст і розміри 

кульки як власні. Тобто, наше Его – це є набір даних, що накопичуються в людині з моменту 

народження. Над-Я – це звичайний егоїзм. Цей компонент формується в процесі засвоєння 

людиною загальних норм поведінки та моралі в суспільстві. Воно – істинне я, несвідоме 

вподобання. «Воно» існує тут і зараз. Воно не несе за собою ніяких планів на майбутнє, і 

спогадів. Сновидіння є результатом боротьби і поєднання двох суперечностей, що виходять від 

свідомого і несвідомого. Несвідоме діє за принципом задоволення, виробляючи фантастичні 

образи, що служать для задоволення бажань. Свідомість діє за принципом реальності, 

вимагаючи відповідності продуктів психічної діяльності з правилами логіки. Конфлікт між 

цими двома поняттями відбивається на характері сновидінь, надаючи їм менш чи більш 

реальний характер. Уві сні спливають давно забуті епізоди. Але в той же час сон вражає 

буйством фантазії, образами, якіні в якомудосвіді не зустрічалися. 

Ми можемо зрозуміти природу сновидіння тоді, коли зрозуміємо суть самого сну та 

його призначення. Фрейд стверджував, що біологічним призначення сну є забезпечення 

відпочинку організму, а втрата інтересу до зовнішнього світу, що є його психологічним 

призначенням. 

Зигмунд Фрейд виділяє у прихованих сновидіннях два типи: перший – це наші 

враження протягом дня, уривки яких можуть проявлятися уві сні. Другий – це несвідомі 

бажання, цей тип є головним. Вдень ці бажання не допускаються такою формою, як Над-Я, 

проте вночі діяльність Над-Я послаблюється і несвідомі бажання проникають у сновидіння 

людини. Витіснені бажання –це неприйнятні в «естетичному, етичному і соціальному 

відношеннях». Ці бажання є егоїстичними, оскільки вони поділені на: 1) ненависті, 2) 

сексуальне бажання. 

Функцією сновидінь є оберігання сну, саме тому, увісні ми бачимо наші бажання, які 

здійснилися в образній формі. Найпростіший прикладом сновидінь постає у дітей іноді у 

дорослих. Наприклад, коли людина, що спить потерпає відспраги, уві сні вона бачить як п‟є 

воду. Однак, перед тим як проявитися в свідомості сплячої людини, приховані сновидіння 

проходять певну обробку. Найперше – це конденсація. Людина може уявити декілька персон з 

реального життя. Це можна пояснити тим, що думки людини, що бачить сон багатші за 

сновидіння. Це так зване зжимання сновидіння. Друге – переміщення. Тобто, важливі думки 

можутьздаватися неважливими і навпаки. Третє – деформація. Різниця між реальними думками, 

які ідуть немов за сценарієм увісні. Четверте – побудова. Увісні втрачаються зв‟язки між  

елементами бадьорості, наприклад абстрактні елементи стають конкретними, а думки 

перетворюються в образи. З цього можна вивести п‟ятий елемент – символіка. Для того щоб 

перетворити приховані думки в образи використовуються символи в сновидінні. В кінці 

відбувається вторинна переробка, це коли сновидіння є процесом несвідомої діяльності і є 

близьким до розумової діяльності. Усі ці процеси мають на меті приховати реальний сенс в 

прихованому змісті. 

Отже, за Фрейдом сновидіння пояснюються як форма цілодобової психотерапії. Сон 

нагадує вільну течію асоціації від останнього враження до ранніх психічних комплексів. Робота 

сну складається з одної сторони «в обхід цензурі», знятті супротиву, а з другої виробленні 
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фантазії на теми витісненого життя, тобто прихованого бажання. Думки переходять в образи, а 

реальне відношення в символічне. Теорія Фрейда не є визначною в вивченнісновидінь, проте 

його теорія є однією із спроб розгадати загадку сновидінь. 

 

УДК 159.9  

СИДОР Оксана, бакалавр 3 року навчання 

факультету аграрного менеджменту, 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник  ДАНИЛОВА Т. В.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ВНУТРІШНЬООСОБИСТІСНИЙ КОНФЛІКТ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 

 

Здається, що конфлікти – це невід‟ємна частина людського життя. І кожен з нас 

інтерпретує поняття «конфлікт» по-різному. Для когось це небажана суперечка, що позбавлена 

сенсу, а для когось – це шлях до вироблення спільного рішення. На мою думку, це пояснюється 

внутрішнім станом та характером самої людини, який формувався на біологічних засадах 

протягом життя. Ми народжуємося, сповнені внутрішніх суперечностей, і тому нерідко 

стикаємося зі складним питанням, як вчинити у тій чи іншій ситуації, яке рішення буде 

правильним, як визначити так звані екологічні рамки нашої поведінки. Часто ми вагаємося, 

піддаємося слабкості, відчуваємо нерішучість, невпевненість у собі, у своїх силах. Чи 

здогадуємося ми, що це за стан та чим він зумовлюється? Це внутрішньоособистісний конфлікт, 

тобто конфлікт, який діє на арені нашого внутрішнього світу. Подібний стан характерний для 

будь-якої нормальної людини, але він не повинен виходити за певні рамки, оскільки це 

загрожуватиме самій людині. Ситуації вагань і протиріч не лише природні, але вони до того ж 

сприяють людському розвитку і самовдосконаленню. Періодично ми стикаємося з 

неусвідомленими внутрішніми конфліктами. Частіше за все їхнє коріння знаходиться в 

глибокому дитинстві (це можуть бути образи, клички). Реакція на них у дорослому житті може 

бути несподівано різкою та агресивною, що призводить до необдуманих рішень та 

непередбачуваних наслідків. 

Відомий психоаналітик З. Фрейд, досліджуючи стани, в яких людина перебуває під час 

душевного конфлікту, запропонував свою інтерпретацію конфліктних станів. Він вважав, що 

хоча внутрішньоособистісний конфлікт і сприяє розвитку особистості, але часто тягне за собою 

негативні наслідки. Пацієнт може повністю зануритися в себе, у свої «сни розуму», замкнутися, 

відчути пригнічення, при цьому втягуючи своє оточення, своїх близьких у конфліктні стосунки. 

Вихідна система особистості, за 3. Фрейдом, така: «Воно» (Id), «Я» (Ego) і «Над-Я» 

(Super-Ego). Усі складові керовані різними принципами: «Воно» - принципом задоволення, «Я» 

- принципом реальності, «Над-Я» - принципом належності. В основі людської поведінки лежать 

потреби, які неможливо усунути. Ця теза дуже важлива в системі 3. Фрейда. Психоаналітик 

обґрунтовано наголошував на тому, що потяг неможливо заборонити. Натомість, його слід 

визнати і знайти йому відповідну форму задоволення. Інакше людина або захворіє, або розпочне 

приховане від людського ока «гріховне життя». 

Як же уникнути негативних наслідків конфлікту? Як стати на правильний шлях і бути в 

гармонії з природою та іншими людьми? Велике значення має формування життєвих цінностей 

і дотримання їх у житті. У будь-яких ситуаціях необхідно залишатися людиною та 

контролювати свій емоційний стан. Одним із способів вирішення внутрішньоособистісного 

конфлікту є адекватна оцінка ситуації та вироблення найбільш прийнятного рішення, яке 

необхідно почати реалізовувати. Ніколи не потрібно боятися. Життя людини є таким, що вона 

завжди повинна робити вибір, а іноді цей вибір стає настільки важкий, що це викликає паніку, 

неврози, розрив стосунків тощо. Проте треба пам‟ятати, що не потрібно гарячкувати і 

знищувати себе і все навколо себе. Завжди є кращий вибір, тільки необхідно його зрозуміти. 
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Науковцями було доведено, що люди з різним темпераментом вирішують 

внутрішньоособистісні конфлікти по-різному: холерик вирішує все швидко, надаючи перевагу 

поразці перед невизначеністю. Меланхолік довго роздумує, зважує, прикидає, не наважуючись 

приступити до будь-яких дій. І це може тривати як завгодно довго. На процес розв‟язання 

внутрішньоособистісних протиріч впливають вікові та статеві особливості особистості. Зі 

збільшенням віку внутрішньоособистісні суперечності знаходять типові для даного індивіда 

форми дозволу. Робота над своїм минулим, аналіз власної біографії - один із природних шляхів 

розвитку внутрішньої стабільності, цілісності, гармонійності. Способи виходу з конфліктів 

розрізняються у чоловіків і жінок. Чоловіки більш раціональні, вважається, що вони з кожним 

новим внутрішньоособистісних переживанням збагачують свій набір засобів вирішення 

ситуації. Жінки щоразу по-новому радіють і страждають. Вони демонструють яскраве 

різноманіття в особистісних характеристиках, а чоловіки - у рольових. 

Зрозуміло, що єдиного рецепту правильного ставлення до внутрішньоособистісних 

конфліктів немає. У процесі життя більшість людей виробляє свій стиль вирішення внутрішніх 

протиріч, конструктивне ставлення до них. 

 

УДК 101  

СИДОРЧУК  Юлія , cтудентка 1курсу 

 факультету ветеринарної медицини  

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 

Науковий керівник – СУПРУН А.Г.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ІСТИНА ЯК ЦЕНТРАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПІЗНАНЯ 

 

Більшість сучасних науковців не можуть дати остаточну відповідь людині що є істина? 

Адже істина – це не щось матеріальне, до чого можна доторкнутися, з‟їсти  як яблуко, істина-  

це щось непізнане, щось  - вище нашого розуміння. Як не дивно, але наше мислення не може 

раціонально осмислити  поняття істини, але філософи роблять спробу дати визначення цьому 

загадковому і, водночас, зрозумілому поняттю. 

Чи можливо для людини знати істину?Актуальність теми пізнання істини та  її 

розуміння походять із власного досвіду кожної людини, кожен наполягає на тому, що він знає те, 

що знає… 

Істина - одна з центральних категорій гносеології, правильне відображення об'єктивної 

дійсності у свідомості людини, її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях 

об'єктивної дійсності.У тлумачному словнику української мови істина трактується також як 

правда, як положення, твердження, судження, перевірене практикою, досвідом. 

Питання визначення істини є одним із найважливіших у філософії з давніх часів. В 

Стародавній Греції поняття істини введено Парменідом як протиставлення думці. Пізніше 

вчення про істину розроблялося Платоном і Аристотелем. Ґаутама Будда закликав «зберігати 

істину в собі, як єдиний світоч», а «чотири шляхетних істини» були покладені в основу 

буддистського світогляду. 

Аристотель у своєму трактаті «Метафізика» писав, що говорити про суще, що його 

немає, або про не-суще, що воно є, – значить говорити хибно; а казати, що суще є і не-сущого 

немає, – значить говорити істинно. Подібне протиставлення існуючого неіснуючому, як 

істинного неправдивому, зустрічається і в діалозі «Кратилус» Платона, де Гермоген дає 

ствердну відповідь на питання Сократа:«У такому випадку той, хто говорить про речі 

відповідно до того, які вони є, правду говорить, той же, хто говорить про них інакше, бреше?» – 

«Так.»… 

Філософи пишуть про істину, як про абсолют,  який не можливо осягнути. Інша річ - 

бачення істини у релігії. Релігія дає чітке розуміння істини, адже у релігії відсутня  об‟ктивна та 
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відносна істина, у ній є лише одна - суб‟єктивна істина. 

Абсолютна істина присутня у всіх релігіях. Наприклад, у ісламі абсолютною істиною є 

Аллах. В християнстві - Ісус Христос, який говорив:”Я істина, правда і життя”, у індуїзмі - 

істиною є атман, у сикхізмі – Ніргуна (Бог).Релігії можуть міняти догматику, канони, зовнішній 

вигляд, але істина завжди лишається одна і цією абсолютною істиною є Трансцендентність ( 

Бог, вища Істота) 

У релігії та філософії людина не може до кінця осягнути та побачити істину, адже 

істина - це щось вище нашого розуміння, тому з кожним роком виникають нові течії та 

філософські системи, оскільки для всього людства немає своєї всесвітньої абсолютної істини, а 

є мільйони релігійних особистісних абсолютних істин. 

Як висновок, зазначається, що кожна людина має право на віру та на свою істину. Але 

головне завдання кожного – не нашкодити, нести через розуміння істини благо, добро, 

справедливість… 

 

УДК 21:13 

СІНЕНКО Богдан, студент 2 курсу  
факультету захисту рослин, біотехнології, екології 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України 

Науковий керівник – КУЛЬТЕНКО В.П.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ВПЛИВ ФАКТОРІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ 

СЛОВ’ЯНСЬКОГО, СКАНДИНАВСЬКОГО ТА ДАВНЬОГРЕЦЬКОГО 

МІФОЛОГІЧНИХ ПАНТЕОНІВ 

 

Міфологія, як продукт гносеологічної оцінки навколишніх процесів, є неоцінимим 

об‘єктом для дослідження. Однією з переваг міфології є широкий спектр фактів тогочасного 

побуту, а також певних факторів навколишнього середовища, що трактуються з міфологічної 

точки зору (як, наприклад гнів Вулкана на непокірні Помпеї). 

Слов‘янська міфологія, як і, загалом, усі світові міфології, мала на меті пояснення 

конкретних навколишніх процесів, суті яких вони не розуміли, абстрактними поняттями – 

духами та вищими силами. З часом, під впливом уяви, сили ці з розряду аморфних, безтілесних 

духів перейшли у розряд богів, що мали певний конкретний вигляд. 

Так як землеробство і скотарство займали у житті слов‘ян велике місце, то і процес 

міфотворення був тісно пов‘язаний із природними процесами, що впливали на умови ведення 

натурального господарства. 

Головним божеством слов‘янського пантеону вважається Сварог – бог ковальства, що 

навчив людей кувати метал, виробляти з нього знаряддя праці та зброю. За іншими версіями, 

головним був Перун – бог грому та блискавиці, що, у разі неповажного відношення, міг швидко 

знищити врожай своїм «небесним вогнем». 

До більш «утилітарних» богів можна віднести: Даждьбога – бога сонця і родючості; 

Стрибога – бога вітру та інших атмосферних процесів; Велеса – покровителя домашньої худоби 

(пізніше, також, поетів та оповідачів). 

Усі вони у тій чи іншій мірі керували процесами, пов‘язаними з сільськогосподарською 

діяльністю. Нажаль, точно визначити частку впливу інших міфологічних пантеонів на 

міфологію давніх слов‘ян достатньо складно, враховуючи малу кількість предметних згадок та 

велику кількість так званих «кабінетних міфів». Але, приймаючи до уваги відому інформацію, 

можна простежити землеробсько-скотарську спрямованість слов‘янського пантеону, що не 

характерно для інших європейських пантеонів. Це особливо помітно у порівнянні із міфологією  

північних народів. 

Німецько-скандинавська міфологія побудована на основі уявлень про світове дерево – 
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Іґґдрасілль, на якому розташовані світи – «Гейми» або «Ґейми». На відміну від слов‘янського, 

що об‘єднувало 3 світи: Прав – богів, Яв – людей та Нав –мертвих, Іґґдрасіль об‘єднував 

дев‘ять: Асґард – світ старших богів та полеглих героїв (аналог Раю); Йотунґейм – світ 

велетнів-йотунів; Мідґард – світ людей; Нільфґейм – земля інеїстих велетнів; Гельгейм – світ 

Гельги (аналог Пекла) та інші. Але, не зважаючи на більшу кількість, майже всі світи (крім 

Асґарду та Мідґарду) мали холодний клімат та були населені породженнями одвічного холоду 

та смерті, яким протиставлялись люди і старші боги. 

Верховним богом скандинавського міфологічного пантеону асів вважають Одіна – бог 

війни (а пізніше, також, мудрості), покровитель загиблих у битві героїв. Також, серед багатьох 

богів можна виділити групу найбільш впливових: Фрей та Фрейя – брат і сестра, покровителі 

весни і плодючості; Гель – богиня загробного світу, яка забирала тих, хто помер від хвороб або 

старості; Тор – бог грому та бурі, що захищав людей віл велетнів та чудовиськ. Позитивними 

вважалися Фрей, Фрея, Тор, Одін та інші, вони протиставлені Гельзі, йотунам та ініїстим 

велетням. 

Протистояння богів та породжень зими є алегорією протистояння людей 

несприятливим природним умовам, яких вони боялися. Тому, провідною рисою німецько-

скандинавської міфології можна вважати войовниче протистояння зимі – як ворогу, що несе 

смерть. 

На відміну від міфології північних народів грецький пантеон, в силу стрімкого 

культурного розвитку, мав досить розчленовану структуру. Майже кожному виду діяльності 

відповідав свій бог: Асклепій – медицині; Гефест – ремеслу; Діоніс – виноробству; Гермес – 

торгівлі і зв‘язкам між богами. І це далеко не повний перелік. Структуру поділу сфер впливу 

можна порівняти з сьогоденною моделлю бюрократичного апарату, основи якого було 

закладено у давній Греції. 

При цьому прогрес, що послужив рушійною силою для появи спеціалізованих богів, не 

знищив початкових: Зевса, Посейдона, Аїда та інших, що були персоніфікацією найбільш 

абстрактних для людського мозку об‘єктів: небесного вогню, безкрайнього океану та смерті. 

Тому, роль усього пантеону загалом можна було б визначити як естетично-

бюрократичну. 

Отже, можна стверджувати, що фактори середовища мали вплив на процес 

міфотворення та формування характерних особливостей різних міфологічних груп. Ці риси 

притаманні нащадкам та сьогоденним носіям цих міфологічних вірувань на рівні ментальності і 

можуть мати вплив на формування свідомості та світогляду носіїв. 
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У сучасному світі сформувався так званий феномен маси. Якщо розглянути його 

сутність, то можна зрозуміти, що вона полягає у повному завоюванні так званими «масами» 

сфер життя всього суспільства. Розібратися у походженні цього феномену доволі важко. Процес 

його формування тривав доволі тривалий період часу. Причому він притаманний саме 

Європейському регіону.  

Феномен мас став одним із ключових питань 21 століття, оскільки сама його сутність 

перевернула звичне бачення деяких речей і світу в цілому. Його практика показала, що значення 

мас стало набагато важливішим, ніж значення особистості. А це свідчить про радикальну зміну 

світогляду і світоустрою. Те, що колись цінувалися відійшло у минуле і замінилося широкою 

масовою культурою, яка заполонила все і всюди. Так звана «Влада мас і піднесення рівня, що 

вказує на височінь часу, – це, в свою чергу, лише ознаки повнішого і ширшого факту. Цей факт 

майже гротесковий і неймовірний у своїй чіткості». Він полягає у неймовірно стрімкому 

переході суспільних відносин на зовсім новий рівень. Рівень який не був передбаченим ніким. 

Цей рівень характеризується значним «подорослішанням людей і світу в цілому». Але це не 

фізичний зріст, а зріст у моральному і духовному значенні. Якщо порівняти поп-культуру зараз і 

як мінімум 20 років назад можна зрозуміти думки Х. Ортеги-і-Гассета. Його роздуми полягають 

у відкиненні проблеми часу і простору. Вони наскільки незначні для філософії, що тут же 

відходять на задній план. Керуючись цитатою «кінець кінцем, дійсно важливий зріст світу 

полягає не в його збільшених розмірах, а в тім, що він обіймає більше речей. Кожна річ (ми 

беремо це слово в найширшому розумінні) – це щось, що можна бажати, задумувати, творити, 

нищити, знаходити, споживати чи відкидати; всі ці поняття окреслюють життєві дії» я 

припускаю, що так званий зріст світу полягає у утворенні певних моральних принципів, які 

були не притаманні людям попередньої епохи. Вони сформувалися із усвідомлення людьми 

помилок які здійснили наші попередники. Враховуючи це все я можу стверджувати, що так 

званий зріст світу полягав у удосконаленні людей у моральному напрямку.  

Повернемося до феномену маси. Вище наведені факти допоможуть нам зрозуміти яка ж 

все таки причина його виникнення? Основною причиною є вище розписаний зріст людей і 

всесвіту. Його зміст і ціль полягає у знищенні особистості як окремої одиниці суспільства. 

Отже, моя теза така минуле що спричинило такий вплив на сфери життя, спричинила те, що 

маси, яким це пішло на користь, вважають її не за організацію, а за деградацію, хоч і насправді 

воно колосально змінило розуміння всесвіту. Так пояснюється і визначається той абсурдний 

психологічний стан, що його виявляють ці маси: вони цікавляться виключно своїм добробутом і 

рівночасно відмежовуються від причин цього добробуту. 
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ 

 

Людина – головна загадка для філософського мислення. З античності і до наших днів 

філософи розмірковували, намагаючись пояснити, що є людина. Мабуть, кожному з великих 

філософів, мислителів, видатних дослідників – Сократу, І.Канту, Г.Сковороді, здавалося, що 

так.Однак з часом виявлялися нові складні проблеми. Вони стосувалися буття соціуму, впливу 

людини на природу, способів людського пізнання світу та власне себе. Ставало ясно: потрібні 

нові відповіді на питання «що є людина?» Тому для філософа проблема людини не застаріває та 

й не може застаріти. 
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Проблема людини є вічна філософська проблема, вона цікава не лише для філософів, а 

й для пересічної людини, оскільки йдеться про нас самих.Філософське мислення має на меті 

пізнати людину. Для філософії таке означає, що потрібно зрозуміти те головне, що робить 

предмет, що вивчається, тим, чим він є. За традицією філософського пізнання для пошуку 

відповідей використовуються поняття «природа людини» та «сутність людини». Природа 

людини – це багатоманітність притаманних людині рис природного та соціального характеру, 

яка визначає цілісність людини та її особливості в біологічному та соціальному світі. Природа 

людини – це багатоманітність притаманних людині рис природного та соціального характеру, 

яка визначає цілісність людини та її особливості в біологічному та соціальному світі.  Поняття 

«сутність людини» відтворює те головне та глибинне, що визначає всі особливості людини, 

зокрема і її природу. 

В контексті проблеми соціального та біологічного в людині обговорюється і складне 

питання відношення ментального та тілесного. Поняття «ментальність» людини пов‟язують з 

соціокультурними процесами. В той час як тілесна організація вписує людину в світ природи. 

Разом з тим, людська тілесність здобуває специфічні риси, завдяки яким включає людину також 

і в соціокультурну реальність. Дослідники підкреслюють також і багаторівневість ментальності. 

Так, говорять про рівень психо-емоційної розумової енергії, рівень позасвідомого та рівень 

мислення.Людська ментальність можлива лише в єдності з людською тілесністю.Тілесність 

розуміється як більш складний феномен, який не вичерпується лише біологічними 

закономірностями, а істотно пов‟язаний з психо-ментальними процесами та несе відбиток 

культурного та цивілізаційного розвитку. 

Поняття «людина» розкриває ті головні спільні риси та вияви, що притаманні всім 

представникам людського роду. Воно вказує на суттєву відмінність людини від природних істот. 

Однак, поняття «людина» не пояснює, чому люди є різними і в чому вони є різними. Щоб 

схарактеризувати людські особливості, використовують поняття «індивід» та «особистість». 

Індивід – це один з представників людського роду. Відповідно, він має особливі природні та 

соціальні властивості, які відрізняють його від інших людей. Коли хочуть підкреслити 

неповторність сполучення всіх якостей індивіда, вживають поняття «індивідуальність». Поняття 

«особистість» наголошує на суттєвих соціальних якостях людини.В спектрі питань, на які 

людина шукає відповіді, проблема сенсу життя посідає особливе місце.  

Сократ казав, що неосмислене життя не варте того, щоб його проживати.Питання про 

сенс життя пов‟язане з визначенням життєвих цілей, з досягненням яких людина пов‟язує 

значимість свого життя, його цінність та сенс. Треба наголосити принаймні два виміри 

існування сенсів. По-перше, вони формуються відповідно до історичної ситуації, певної 

історичної доби існування суспільства. По-друге, це особистісний вимір. Йдеться про 

індивідуалізоване розуміння сенсу життя, власне розуміння його особистістю.  

Отже, це багатоманіття сенсів, що виражають ставлення кожної людини  до власного 

життя.  
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ЛЮДИНА –ТИТАН ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ 

 

Наприкінці XIV – початку XV ст. в Європі, а саме – в Італії, починала формуватися 

ранньобуржуазна культура, яка потім дістала назву Відродження.  

Факт перехідної епохи – це велике зусилля історії, яку пережили та переживають 
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досить багато народів у різні історичні етапи. Італійське суспільство дуже активно починає 

захоплюватися здобутками культури тогочасних Греції та Риму, починають шукати рукописи 

античних письменників, за допомогою цього було знайдено багато творів тогочасних авторів. 

Вже більш незалежними та самостійними від церкви стають різні сфери життя суспільства, 

тобто наукова, літературна, філософічна, освітня, мистецька сфери. 

Епоха Відродження знайшла відображення в явищі, яке має назву гуманізм. Воно мало 

яскраво виражений характер, яким протистояло духовному пануванню церкви, дуже суттєво 

змінились бачення особистості людини та її місце у сучасному світі.  

Ті хто підтримував цю культуру називалися гуманістами. Він надає людині права на 

свободу, бути щасливою, дає змогу бути всім рівними між собою, на справедливість, людяність 

у відношенні між людьми. Гуманісти того часу вважали, що людські можливості не мають 

границь, тому, що розум людини подібний до божества, а людина вважалась смертним богом, і 

все ж люди перейдуть на етап небесних світил і зможуть облаштуватися і прирівняються до 

богів. В Італії завжди в силу її соціальних і економічних особливостей світські риси ідеології 

виражені були сильніше, ніж в інших частинах всієї Європи. Це також дуже тісно пов‟язано з 

міською культурою. Світогляд городян це плід її перемоги у антифеодальної боротьбі і її 

самостійного духовного розвитку. Активну участь у громадському житті міст, мала значення, як 

антифеодальна так і партійна боротьба, вона формувала свідомість громадян. Ідея вільної 

людини вела за собою широкі демократичні верстви в боротьбі за ці права.  

Людина, та її розвиток стає тепер в центрі життя, до неї спрямувалася вся увага, а не до 

бога. Людина була народження для всіх сфер діяльності, і головним в людини був її розум. 

Соціальні та економічні зміни призвели до появи досить численного шару міської інтелігенції. 

Якщо в середні століття в сфері філософії та церкви було майже недостатньо розвитку, то тепер 

почали з'являтись групи освічених і висококваліфікованих фахівців, які високорозвинені в науці 

та мистецтві, але вони були не пов‟язані з церквою . Саме поява цих груп фахівців і призвела до 

появи нової культури, що отримала назву гуманізм. Однією з особливостей цієї культури було 

щільне використання культурної спадщини. Ця культура виявилася ближче за буржуазію.  З 

іншого боку, це повернення до культурної спадщини античності яскраво свідчить про 

неперехідною цінності культурних досягнень. У цю епоху були розроблені основні категорії, 

якими ми мислимо до цього дня, закладені основи світових релігій, і сьогодні визначають життя 

людей. Важко було не помітити відмінностей між італійським та античним гуманізмом. Що до 

античного гуманізму, то він більш розвиненого порядку, а основі індивідуалізму ренесансу 

лежать такі риси: повага, любов та розуміння  не тільки до людей, а й до окремої людини, яка 

мислить сучасно. 

В наш час можна отримати нагороду під назвою «Людина епохи відродження». В 2014р 

український благодійник Віктор Пінчук отримав цю нагороду. Однією з основних місій Віктора 

Пінчука було за допомогою діалогу і культурного плюралізму подолати кризу стосунків з 

Росією, зберігши, разом з тим, незалежність, цілісність і недоторканість кордонів України. 

Своєю діяльністю він намагається допомогти здолати економічну кризу, що охопила країну.  

Отже, я вважаю, що в епоху Відродження тогочасні філософи зробили вагомий вклад 

для нас, але можна задуматись над тим, чи не змінили б вони свою думку зараз. Я вважаю, що 

абсурдно порівнювати людей з богами, так як різні верстви суспільства вірять в різних богів, 

особисто я християнин, я буду вірити в Бога. Це, можливо, залежать від суспільства в якому я 

виріс, прикладу моїх батьків, і все ж я не зможу прирівняти ні одну сучасну людину до Бога. 

Людину цінять не за слова, а вчинки, а в Бога вірять не матеріально а духовно.  
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ДО ШЛЯХЕТНОГО СПІЛКУВАННЯ – ІЗ КНИГОЮ: 

НЕСВОЄЧАСНІСТЬ МІРКУВАНЬ 

 

Сучасні тенденції інформаційного суспільства, загострення глобальних проблем та 

завдання національно-культурного відродження, оновлення усіх сфер суспільства 

спричиняються, зрештою, до формування дійсності надскладних викликів до людини, умов 

життєздійснення, розвитку й зміцнення її творчо-самотворчих якостей. Разом із невитраченими 

раніше можливостями розвитку, удосконалення інтелектуальної праці, пов‟язаними з 

комп‟ютеризацією та інформатизацією суспільства, ми стаємо свідками появи нових загроз. 

У стародавні часи книга в Україні поціновувалася також в аспекті її «терапевтичної» 

ролі. Скажімо, в Літописі Самійла Величка зазначається: «Цікавому норову людському не може 

нічого бути сподобнішого, ласкавий читальнику, як читати книги й дізнаватися про давні 

людські діяння та вчинки. Бо чи може у печалі щось швидше стати ліком, як той же книжковий, 

пильно й до речі вжитий , медикамент? Спізнав я те сам, коли мав скорботу, читаючи та 

слухаючи книжки і дізнаючись з них про всілякі людські пригоди й біди, я вчився зносити 

терпляче і власні злигоди, покладався-бо на приказку – в терпінні вашім знайдеться душа 

ваша». 

Із поширенням книжної мудрості в українській духовній культурі традиційно поєднані 

процеси зміцнення смислобудування засад людського життя. 

Книга може й повинна розглядатися як надійніший, перевірений часом спосіб 

духовного збагачення людської особистості, утвердження усталеності, надійності умов 

життєздійснення. Скажімо, Монтень наголошував: «Щоб одірватися від докучливих дум, мені 

досить звернутися до книжок і вони легко привертають мене до себе і рятують від власної уяви. 

І вони мене підводять, бачучи, що я вдаюся до них лише тоді, коли не можу знайти інших розваг 

– істотніших, дивніших і природніших і вони завжди зустрічають мене з однаковим обличчям».  

Без постійної присутності книги у світі людини остання, вочевидь, втрачає істотні духовні й 

культурні можливості. 

«Нелегко описати, скільки мені дає спокою і блаженства свідомість, що вони завше 

напохваті, аби лише потішити, як запрагну, і важко уявити, наскільки вони допомагають мені 

жити. Це найкращий провіант, яким я запасся для цієї людської подорожі, і мені незмірно жаль 

розумних людей, яким його збуває. 

Безперечно, особистісність  життєвого шляху людини не може бути зреалізована без 

максимально ефективно задіюваної  ролі книги і читання. 

«Книги супроводжують мене протягом усього життєвого шляху, і я спілкуюся з ними 

завжди і всюди. Вони втішають мене у мої старі роки і в моєму самотньому існуванні. Вони 

знімають з мене тягар докучливого дозвілля і в будь-який час дають мені змогу позбутися 

прикрого товариства. Вони пом‟якшують напади фізичного болю, якщо він не досягає крайніх 

меж і не підкорює собі всю решту». 

Відображаючи у своїх книгах більш прийнятні щодо вимог часу духовно-моральні 

потреби й ідеали та інтелектуальні цінності, представники духовно-культурного життя однієї 

епохи, за образним виразом М.П. Драгоманова, «подавали руку» наступним епохам, 

пропонуючи засновані на більш гуманних засадах, порівняно з існуючою дійсністю, яка, на їх 

переконання, втрачала свій статус, своє бачення більш прйнятних перспектив поступу 

суспільства. 

«Люди XVII ст. подавали руку людям XVIII ст., причому відмінність між ними була в 

тому, що люди XVII ст. не прагнули відмовлятися від традиційної релігійної основи, а тому з 
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їхнього виразного свободолюбства, все ж залишаються людьми релігійними віку реформацій, і 

не чисто філософського та заперечувального». 

Але книги дозволяли осмислювати і демонструвати конкретні  духовно-інтелектуальні 

потреби особистості, що формувались за нових історичних умов. Наприклад, «Мільтон 

спромігся до захисту не лише свободи релігійної совісті, але й до захисту свободи думок 

взагалі», - наголошував М.П. Драгоманов. Адже, коли англійська республіка ухвалила рішення 

зберегти цензуру,  Мільтон опублікував свою широко відому промову «Ареопагітику», у якій, 

між іншим, зазначалось: «Книги – не мертві  речі, вони зберігають у собі потужність життя, 

настільки ж діяльного, як і душа, людини  якої вони є.». Книга є способом зманіфестування  

людиностверджувальної смислобуттійності. А тому хто вбиває людину, той вбиває розумну 

істоту, образ Божий і хто вбиває хорошу книгу, той вбиває розум. Будьмо ж дуже обережними, 

аби не зруйнувати життя, збережене та зосереджене в книгах, бо ж така руйнація є не чим 

іншим як видом людиновбивства, нерідко й убивством мученика». 

«А якщо це поширюється на усю пресу, то ми маємо справу із видом винищення, 

спустошливість якого не обмежується руйнуванням одного життя, але  вражає квінтесенцію, 

котра є диханням самого розуму, тобто воно вбиває вже не життя, а саме безсмертя».  

Читання дійово впливає на  індивідуальні інтелектуальні якості розвитку особистості і, 

вочевидь особливо відчутно у  навчально-виховній діяльності, у процесах активного 

спілкування вчителя і учня. 

«Читання є одним з чотирьох видів мовленнєвої діяльності особистості. У сукупності з 

написанням, слуханням та мовленням читання складає наявну систему «мовного існування» та 

в залежності від професійної діяльності особистості спостерігається їх нерівномірний 

розподіл». 

Читання, рівень його культури у процесах формування та самореалізації людської 

індивідуальності, відзначені істотними особистісно стверджувальними якостями. 

Читання – важливіша інтелектуальна дія, що великою мірою визначає характер, 

спрямованість, прогресивність учіння і педагогічного процесу в цілому. І якщо аналізувати його 

роль у контексті зв‟язків  зі слуханням, засвоєнням навчального змісту, розв‟язанням та участь 

студентів у дослідництві, то якраз дана інтелектуальна дія покликана відкривати найширші 

можливості для активізації педагогічного процесу. 

Особливо актуальною вимогою стосовно ефективності читання є, безперечно, навички 

та уміння зосередження, як відповіді на здійснений вибір спрямування своєї уваги. Істотну роль 

при цьому виконує увесь сформований попередній внутрішній  досвід, але синтезований 

глибокими інтересами та потребами, коли стверджується внутрішнє налаштування та 

утримання уваги на визначеній проблемі.  

Адже треба враховувати, що в процесі якраз читання об‟єктивно зініційовується  

спрямованість уваги та зосередженості напруженого внутрішнього інтелектуального 

самодіалогу, коли однак, він розгортається   за активної участі тексту, який осмислюючись, чи 

позитивно сприймаючись, чи критично спростовуючись, але завжди включений в 

інтелектуальну працю. Індивідуальні особливості уваги пов‟язуються з спеціальними і 

природними факторами, що впливають на особистість. Соціально зумовлені фактори складають 

потреби, мотиви, інтереси, усвідомлення значення діяльності, умови організації праці. А разом з 

тим у процесі читання  відповідної літератури виробляються й можливі підходи до 

поглибленого осмислення, переосмислення та спроб вирішення визначених питань. Читання є 

самостійно зініційовуване самовчительство – як спосіб довільно  повторюваного учіння та 

освоєння нових знань.  

Книга і читання завжди упродовж історії, особливо ж нової та новітньої виконували, по 

суті, надважливу інтелектуальну духовно розвивальну роль, що чи не в першу чергу 

зреалізовувалось у відношенні «вчительство-учнівство». 

Пробуджуючи інтерес до тих чи інших питань, викладач має можливість істотно 

впливати на поглиблення знань у даному аспекті, артикулюючи на важливості засвоєння нового 

матеріалу та артикулюючи  на дійовості читацьких умінь і навичок, покликаних сприяти 
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розширенню відповідних уявлень. 

«Людина, що володіє навичками самоосвітнього читання, самостійного добору  джерел  

інформації, правильно їх розуміє, використовує та оцінює». 

Розвинена культура читання може й повинна розглядатися у першу чергу в особистісно-

духовному ракурсі внутрішнього, інтелектуального розвитку індивідуальності, коли книга 

сприймається та розуміється у першу чергу і головним чином як ефективний в якісному смислі 

– засіб неперервного внутрішнього збагачення. «Швидкість» і точність…як показники культури 

читання мають сенс тільки в поєднанні з іншими позитивними якостями, насамперед з високим 

рівнем засвоєння прочитаного, цілеспрямованістю і самостійністю в добуті матеріалу та 

вмінням користуватися відповідними методами роботи з книгою». А це, у свою чергу, 

корелюється із особистісно виробленими потребами розважливого осмислення сприймання 

прочитаного, умінням співставляти прочитане із можливими чи дійсними процесами 

суспільного культурного життя, та міжлюдськими взаєминами виробленням навичок розбудови 

послідовності  подій і явищ та баченням можливого їх результату,  що  прочитаним текстом. 

Тому, отже, ще раз доцільно наголосити, що розвинена культура читання синтезує відповіді  на 

питання «що читати і як розуміти прочитане». 

Культура читання – складний різнорівневий і різноспрямований феномен особистісного 

життєздійснення індивідуальності в умовах сучасної інформаційної цивілізації. Вона 

визначається розвиненими потребами глибоко вдумливого вчитування в текст, забезпеченого 

розвиненою інтелектуальною дисциплінованістю, навиками узагальнювати прочитане, 

уміннями робити стислі висновки та здатністю його морально «вимірювати» на шкалі 

співвідношення добра і зла. 

Тому, на наш погляд, культура читання людей повинна бути представлена в статусі 

дійового чинника індивідуально-особистісного життєздійснення із відповідним чином 

розвиненими, пов‟язаними із безпосереднім читанням, навиками опрацювання текстів. Останнє 

набуває актуальності, щойно  постають завдання вивчення спеціалізованої, наприклад, 

філософської, природничонаукової літератури і коли, таким чином, особливо відчутними є 

рівень проявів самостійності студента і його готовності працювати із книгою. Так, свідченням 

розвиненої самостійності студентів при освоєнні філософської  та наукової літератури можуть 

розглядатися, скажімо, з метою вибору  необхідних джерел, розвинені потреби й інтереси 

ознайомлення з анотаціями до творів, а також уміння стислого аргументованого рецензування 

прочитаного (основної теми), навиків конспектування джерел зі змістовними кореляціями 

головного й другорядного в тексті, вироблення самостійної оцінки провідної ідеї твору та, 

зрештою, самостійного написання анотації. 

Як засіб поглиблення та розвитку інтелектуально-духовної культури особистості 

читання демонструє свою ефективність завдяки оволодінню різними формами конспектування 

прочитаного, що і зміцнює знання освоєного матеріалу і дозволяє за потреби повернутися до 

нього та відновити у пам‟яті.  
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ХТО Є ЛЮДИНА? (ПОШУК СЕБЕ У ТВОРАХ Г.СКОВОРОДИ) 

 

Робота «Хай цілує мене поцілунками уст своїх» вважався вступом до лекційного курсу 

з християнського доброчестя, прочитаного у Харківському колегіумі Месією України – 

Григорієм Сковородою. Головною філософською думкою даної роботи є пошук славної 
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істинної людини. «Але ніхто точно не розумів, як шукати, ані Авраам, ні Сомнас (книжник). 

Багато хто шукає її в єдиноначальствах імператора Августа, в часах Тіберієвих, у володіннях 

Пилатових … Чимало волочиться по Єрусалимах, по Кармилах, по Фаворах, нюхають між 

Євфратами й Тіграми, але ж ні, пише відомий український філософ [1, с. 48]. Також шукають 

серед високих світських почестей, у величезних будинках, за церемоніальними столами, – все 

марно. Інші шукають, никаючи, по Сонцю, Місяцю, по всіх світах... Шукають у довгих 

моліннях, у постах, у священних обрядах. І, на мій подив, вони її там не знаходять. Цим людям, 

які шукали, їм ангел постійно кричить, що немає її тут, а пояснення є таким: «Тому що її не 

знаєш і не бачишїї» [1, с. 49]. 

У пошуках істинного допомагає Мойсей, який застерігає, тих хто шукає істинне, не 

шукати його тут, у згубному поганському тлінні, та обирати його за улюбленого чоловіка, 

істинного мужа, друга, брата й ближнього свого. Радить обирати його там, по той бік Йордану, 

за вечірнім шляхом. 

Отже, цю людину не потрібно шукати серед своїх буденних справ, думок. Вона повинна 

бути вище всього цього, але має перейматися тобою і твоїм внутрішнім станом, сприяти твоїй 

духовності і самій черпати сили від тебе. А тим часом Сомнас (книжник) шукав чоловіка по цей 

бік Йордану. Нещасний книжник! Читав пророків, шукав людину, а натрапив на мертвого і сам 

з ним пропав. Книжник вважав, що ця людина є істинною, прислухався до неї і непомітно для 

себе, але помітно для Христа, опустився -  омертвів душею. А як це так могло статися, що 

розумний книжник помилився у своєму виборі? «Беззаконня п'яти моєї обійде мене. Подало ти 

нам п'яту його, а не голову його. Лиш п'яту ми бачимо – породження зміїне» [1, с. 49], не кожне 

святе можна побачити матеріально. 

І було, Авраам, глянувши очима своїми, побачив місц ездалеку, де може бути ця 

людина, і вирішив піти в ту далечінь, на ту гору, оскільки, коли Ісус був в Єрихоні, сказав, що 

чоловік повинен бути на високій нагірній землі, от Авраам і угледів людину на горі. Але як 

тільки прийшов на гору, побачив хмиз. Хмиз був навколо людини. Хмиз – не людина. Хмиз – 

ніщо, воно спопеляється, горить вогнем, це все те, що тлінне (гроші, слава, марнославство 

тощо). Мойсей застерігає, що при переході на інший бік Йордану, потрібно слідкувати, щоб не 

занести хмизу, називаючи все те прокляттям, ідолом і перешкодою на царському цьому шляху. 

Хай твоя земля буде такою, як є. Хай лиш Господь дасть тобі своє благословіння, як Ісайя 

говорить: «А земля твоя разом з новою населиться» [1, с. 51]. Це свого роду підвищення, коли 

ти починаєш мислити по-інакшому, ти змінюєш все навколо себе. 

«Насели ці землі добром, радістю, вічною веселістю, щедрістю, сумлінністю, щирістю, 

благодаттю. І замість заліза принесуть тобі срібло. І замість дерева принесуть тобі мідь, і 

замість каменя – залізо» [1,с.52]. 
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Чи дійсно права людини грають таку важливу роль сьогодні, так що їх осмислення не 

може обмежитись зусиллями правозахисників, а потребує теоретичної та практичної участі 

філософів та просто активних громадян? 

Ханна Арентд – німецько-американський філософ єврейського походження, 

політичний теоретик та історик, основоположник теорії тоталітаризму. Важливе місце у 

політичній теорії дослідниці займають громадянські права. У своїй книзі  «Витоки 

тоталітаризму» (1951) Ханна Арендт формулює парадокс прав людини, до якого різні філософи 

– продовжують звертатися і сьогодні. Вона стверджує: «Права людини, які ніколи не були 

опрацьовані по-філософськи, а тільки сформульовані,  проголошені і введені без необхідних 

політичних гарантій, у своїй традиційній формі втратили всяку суспільну значущість». 

Історичний момент, в який похитнулася концепція прав людини, дослідниця пов‘язує з 

Першою світовою війною, а точніше з таким її наслідком, як зміна характеру людської міграції. 

Вибух Першої світової війни породив такі умови нестабільності, в яких оголилася 

прихована основа європейської політичної системи – хитка солідарність між європейськими 

націями. Особливо відчутною її нестача виявилася в державах, утворених на місці 

багатонаціональних Австро-Угорської і Російської імперій. Існування на той момент мирних 

договорів розділили населення новоутворених держав на державні народи, народності та 

меншини, які не могли знайти спільну мову один з одним.  

Це і дозволило висвітлити головну ваду системи національних держав, яка проголошує 

те, що «лише люди однакового національного походження можуть бути громадянами і 

користуватися повним захистом правових інститутів». Ті, хто не увійшли в «державні народи», 

будучи представниками різних народностей і меншин, повинні були бути асимільовані, в 

іншому випадку вони випадали з-під юрисдикції закону, а національні уряди, як і всі інші 

держави не бачили в цьому проблеми. Таким чином і з‘явилися апатриди, або «люди без 

держави», які потім перетворилися на переміщених осіб. 

Виникнення сформульованого Ханною Арендт парадоксу прав людини було 

обумовлено не просто тим, що з‘явилися люди без держави або люди без громадянства, не 

захищені жодними законами. В парадокс ця ситуація перетворювалася тому, що починаючи з 

першої Декларації прав людини і громадянина 1789 року, володіння цими правами 

проголошувалося незалежним від соціального, національного чи якогось інакшого походження 

людини. Володіння ними з моменту народження і до моменту смерті перетворювала їх на такі, 

які неможливо відібрати. Однак на практиці виявлялося, що як тільки людина вийшла за межі 

держави, її права були ніким і нічим не захищені.  

На думку Х. Аренд, суверенна держава становить зовсім новий тип загрози автономії 

особи. Парадокс прав людини полягає у тому, що, хоча в умовах сучасної держави особа 

потребує захисту, здійснити цей захист можливо лише у державі. Поза політичним утворенням 

неможливо здійснити дотримання найголовнішого права – права мати права, яке ґрунтується на 

здатності публічно захищати власні інтереси.  

Права людини є пріоритетом для будь-якої демократичної держави світу. Я б хотіла 

навести приклад України: сьогодні, коли наша країна долає бар‘єри щодо членства в 

Європейському союзі, вкрай гостро стоїть проблема захисту прав людини та громадянина. 

Адже відомо, що в Україні така проблема існує з часів незалежності, і потрібні чималі зміни не 

тільки в законодавстві та його реальному виконанні, але і в самому усвідомленні громадян на 

право захисту своєї честі, гідності, прав та інтересів. На мою думку, парадокс Ханни Арентд  є 

актуальним і в  наш час. Відмінністю від ситуації, описаної нею, є лише те, що зараз існують 

організації, які захищають права людини на міжнародному рівні: Європейський суд з прав 

людини. 

Статистика свідчить, що кількість позовів до Європейського суду з прав людини в 

Страсбурзі від українських громадян кожного року зростає. А це означає тільки одне: в нашій 

державі порушуються права людей. Фактично, в європейських країнах також існують 

різноманітні порушення прав людини, але їх кількість є незначною в порівнянні з Україною. Я  

вважаю, що  законотворцям будь-якої країни потрібно перш за все брати до уваги гуманні 



320 

 

принципи у сфері захисту прав людини. Адже закони потрібно приймати не тільки згідно до 

відповідних зразків, а й відповідно до потреб суспільства країни, в якій вони приймаються.  
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І.Кант аналізував право як відокремлену теорію, як результат роботи «чистого розуму», 

не заперечував, що поняття «право»  спрямовано на практику. Право – це середовище 

практичного життя кожної людини. Філософія права виявляє змістовність і теоретичну 

важливість лише тоді, коли вона належить до позитивного права, гармонійно поєднана з 

«живим» правовим матеріалом, може бути явним результатом його креативного осмислення. 

Зв‟язки правознавства та філософії підпорядковуються значенню права не тільки як функції 

держави, але й як сенсу соціального буття та духовності індивіда. 

І.Кант визнавав, що фундаментом права є етика. Етикотеологія є проявом прагнення 

філософа світоглядно поєднати наявне і належне, знайти свідчення принципової можливості. 

Кант - ригорист (прихильник суворих правил) у сфері моралі. Моральними є лише ті вчинки, які 

ґрунтуються на категоричному імперативі, на обов‟язку. Якщо людина, наприклад, робить добро 

іншій людині, тому що їй подобається робити добро, а не тому, що вона повинна це робити, то 

такі вчинки не є чисто моральними. Кант усвідомлював, що служіння обов‟язку не обов‟язково 

принесе щастя людині. Часто, навпаки, щасливі ті, хто не дотримується моральних норм.  

Значною цінністю є людина, яка має гідність, стає суб‟єктом моральних роздумів, 

людина, яка дотримується моральних законів. У цьому  і полягає важливість надзвичайних 

моральних основ і цінностей для досягнення важливих цілей. Ще в своїх лекціях Кант сказав: 

«Остаточне призначення людського роду полягає в найвищому моральному, що досягається за 

допомогою свободи людини, завдяки чому людина набуває здатності до вищого щастя». 

Певні норми поведінки, як вважав філософ, походять від розуму, вони є світом ідей, до 

якого розум наближує реалістичні обставини життя. В основі права, за теорією Канта, є 

діяльність людини, а сферою моралі є духовний світ особистості. Вищим категорично-

безумовним обов‟язком  Кант визнає «глибоку повагу до прав інших людей, як святині. Вони 

недоторканні та непорушні». На цій теорії німецький мислитель оприлюднював взаємну 

відповідальність всіх громадян. 

Відоме твердження І. Канта звучить так: «Право – це сукупність умов, за яких свавілля 

однієї особи узгоджується зі свавіллям іншої з позицій всезагального закону свободи». Право 

забезпечує соціальне середовище для моральності, в якому змогла б легко реалізовуватися 

свобода кожної людини. Реалізація права потребує того, щоб воно було загальнообов‟язковим. 

Для цього право наділяється примусовою силою. Інакше не можна змусити людей 

дотримуватися правових норм та не можна перешкодити їх порушенню. Якщо право не 

забезпечити примусовою силою, воно виявиться не в змозі виконати  свою роль у суспільстві. 

Надати праву таку потрібну йому властивість здатна лише держава - споконвічний і первинний 

носій примусу. 

Кант багаторазово підкреслював необхідність для держави опиратися на право, 

орієнтуватися в своїй діяльності на нього, узгоджувати з ним свої дії. Відступ від цього 

положення загрожує втратою довіри і поваги своїх громадян. Суспільство в цілому, перш за все 

в особі держави, не може порушувати гідності особистості, розглядаючи її лише як засіб 
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досягнення державних цілей. 

Здатність держави виконувати функції має бути в певних рамках прав. Кант писав про  

позитивне та природне право. Він розрізняє поняття права у тісному значенні слова, а позитивне 

або статуарне право в  більш просторому. В цьому Кант зауважує, що «будь-яке право повністю 

залежить від закону». Позитивне право повинно дотримуватись загальних правил природного 

права. Право, що визначене в  певній державі, виступає публічним або приватним. Приватне 

право мусить впорядковувати відносини людей відповідно до власності, а публічне – відносини 

між громадянами держави. У цьому Кант згадав народний суверенітет. Суспільство  бере участь 

у встановленні порядку завдяки затвердженню конституції. Проте, виборчим правом у своїй 

теорії Кант наділив лише осіб «вищої» категорії; носії іншої – ті, що представляють на ринку 

свою можливість до праці, не можуть брати участі в цій концепції. Будь-якій державі, за 

вченням Канта, потрібно мати три гілки влади: законодавчу, яка належить народові; виконавчу, 

яка на підставі закону присвоєна правителеві та є підзвітною законодавчій гілці влади; судову, 

яка призначається виконавчою владою. Метою держави, за Кантом, є не «благополуччя» людей, 

а вимоглива й стійка «повинність», реалізація формальної «справедливості». Мислитель був 

проти вживання сили у вирішенні міждержавних відносин, рекомендував керуватися нормами 

права. 

Отже, право – це сфера практичного життя кожної людини, яке тісно пов‟язане з 

філософією. А саме, філософія і право є формами суспільної свідомості; філософія і право 

підпорядковані загальним закономірностям розвитку суспільної свідомості, виступаючи як 

специфічне відображення економічних, політичних та інших відносин даного суспільства, 

філософія і право мають спільну виховну функцію. Право передбачає свободу індивідів 

(свободу їхньої волі) та пов‟язану з цією свободою можливість (і необхідність) свавілля, 

зіткнення і суперечності рівних і свавільних дій. Сутність права полягає в тому, щоб поєднати 

свободу однієї людини зі свободою іншої.  
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БУТТЯ ЯК ОСНОВНА ФІЛОСОФСЬКА КАТЕГОРІЯ 

 

Категорія буття є найзагальнішою категорією філософії і охоплює собою суще у всіх 

його проявах, властивостях і можливостях. В цьому контексті перед онтологією стоїть завдання 

виявити та описати основні форми буття в їх різноманітті. Таким чином, категорія буття є 

гранично широкою. Вона стосується як світу загалом, так і життя окремої людини.[1] 

Положення, які розкривають сутність категорії буття: 

1. Світ існував, існує і буде існувати як безмежна і неминуча цілісність, як відносно 

стабільне ціле. 

2. Світ у своєму існуванні утворює нерозривну єдність минущого і неминущого, 

універсальну цілісність. 

3. Світ існує як неминуща єдність поза і незалежно від волі і свідомості людини, тобто 

об'єктивно. 

Форми буття: 

Буття речей, процесів, станів природи (в тому числі й «другої природи» – культури). Це 

рівень буття пов'язаний з поняттями «світ», «реальність», «природа». Природа – об‟єктивно, 

незалежно існуюча від людини сфера буття, яку вона опредметнює в процесі творчо-практичної 

діяльності. Реальність – це пізнана людиною природа, яка базується на ряді очевидних для 
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людини положень – незаперечно існую Я, навколишній світ та інші люди в ньому. Світ – більш 

загальне поняття, ніж реальність та природа, оскільки охоплює буття в абстрактному вимірі та 

піддається суб‟єктивній оцінці, до нього входить як реальне, так і ідеальне, як дійсне, так і 

можливе буття. «Друга» ж природа – це результат діяльності людини з перетворення природи 

першої згідно власних потреб, вона напряму пов‟язана з людиною. 

Буття людини. Це унікальна форма буття, оскільки людина – єдина істота, для якої 

буття (в тому числі, власне) є проблемою. Людина володіє дистанцією по відношенню до себе 

та навколишнього світу, що і робить можливим запитування про буття. З одного боку, людина 

вкорінена в буття – передусім, тілом. З іншого боку, вона володіє здатністю виходити за рамки 

індивідуального тілесного існування. Тому для філософії важливим питанням завжди було 

співвідношення тілесного та психічного. На сьогодні ці два елементи не розділяються, а 

сприймаються як єдине ціле, включене в більше складну структуру взаємодії організму та 

середовища. 

Буття соціального (індивідуальне та суспільне буття). Людське буття неможливе поза 

соціальною її формою, адже умова існування окремої людини – існування в середовищі інших 

людей. Саме в суспільстві людина формується як індивідуальна істота та як включений в 

певний суспільно-історичний контекст елемент соціальної системи (родовий вимір людського 

буття). 

Буття ідеального (духовного). Запитування про буття робить можливим не просто 

дослідження буття як такого, яким воно є, а його перетворення, тобто, втілення в дійсність 

образу буття, яким воно має бути. 

Усі ці форми тісно пов‟язані між собою, визначають одна одну та не можуть існувати 

окремо.[1] 

Філософська категорія «буття» є однією із найзагальніших: вона не виражається ні 

через жодну з інших категорій, а лише зіставляється з категоріями «суще», «сутність», 

«існування», що є похідними від «буття» і представляють собою його різні сторони й аспекти. 

Сутність (есенція) – філософська категорія, що виражає головне, основне, визначальне 

в предметі, таке що зумовлене глибинними, необхідними, внутрішніми зв'язками й тенденціями 

розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення. 

В історії філософії поняття «існування» вживалося звичайно для визначення 

зовнішнього буття речі або процесу, яке, на відміну від суті речі, осягається не мисленням, а 

досвідом. Раціоналізм 17-18 ст. (Рене Декарт, Бенедикт Спіноза, Георг Гегель та ін.) у розумінні 

існування виходив з вчення про тотожність мислення і буття. Категорія існування тут, по суті, 

трактується як дещо розумне, раціональне. «Існування» традиційно використовується у 

філософії для вираження факту наявності якої-небудь речі, процесу або явища. Існувати – 

означає бути в наявності.[2] 

Щоб зрозуміти зазначений вище текст, варто звернутися до конкретного прикладу: липа 

є дерево. 

Слово є тут виконує дві функції: 1) воно вказує на існування конкретного предмета – 

липи; 2) воно вказує на зв‟язок даного предмета з цілим класом предметів, який узагальнено у 

слові дерево. Отже, слово бути за своїм об‟ємом більш широке, ніж слово існувати, тобто ці 

слова не можна ототожнювати. Далі слід показати, як можна від повсякденного розуміння змісту 

слова бути перейти до філософського поняття буття. Для цього можна розглянути наступний 

ланцюжок: 

Липа є дерево є рослинний світ є жива природа є природа є об’єктивний світ є світ 

(або буття) 

Як можна простежити на прикладі цього ланцюжка, у процесі абстрагування від 

конкретних і несуттєвих властивостей окремих речей і явищ, людське мислення узагальнює 

найсуттєвіші властивості, що притаманні всім без винятку існуючим речам та явищам, і 

доходить до встановлення зв’язків між усіма існуючими предметами та явищами. У філософії 

такий взаємозв‟язок усього з усім позначається терміном буття. Виходячи із зазначеного вище, 

можна зробити висновок, що якщо «існування» означає наявність «чого-небудь», то «буття» 
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підкреслює не просто наявність, а наявність «чогось» у його визначеності: є цілком визначене 

«щось» і воно певним чином зв’язане з іншими «щось».[3] 

Отже, можна сказати, що через категорію «буття» у філософії вибудовується цілісна 

картина світу, яка визначається єдністю людини та інших форм існування матеріальних 

предметів та духовних явищ. З одного боку, категорія «буття» зорієнтована на найбільш загальні 

характеристики існуючого, а з другого – її зміст осягається через дослідження окремих 

структур, проявів і форм усього сущого.[2] 
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РОЛЬ ДЕДУКТИВНИХ УМОВИВОДІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИСТА 

 

Під час своєї діяльності юрист майже щодня стикається з необхідністю вирішенням 

важливих завдань, які потребують серйозного аналітичного підходу і знань логіки. 

Вміннялогічно викладати і аналізувати матеріал, керуватися неспростовною аргументованістю 

висновків є важливою умовою успішної роботи юриста для ствердження законності, особливо, 

якщо він є, наприклад, адвокатом та захищає людей в суді.Саме тоді на допомогу юристові 

приходить дедукція, як умовивід, в якому перехід від загального до часткового є логічно 

необхідним, а із засновків, що виражають знання більшогоступеня спільності, отримуємо 

висновок як знання меншогоступеню спільності. 

Однією із переваг дедукції над іншими видами умовиводів є те, що вона дає достовірні 

висновки. Якщо засновки дедуктивного умовиводу істинні і пов'язані за правилами логіки, то 

висновок буде неодмінно істинним. Проте, якщо один із засновків дедуктивного умовиводу буде 

не достовірним, а вірогідним, то й висновок у такому випадку також буде вірогідним і не може 

претендувати на достовірність. Звісно, будуючи умовивід, ми прагнемо отримувати достовірні 

висновки. Проте розслідування злочинівпов‟язане із опосередкованими, вивіднимизнаннями, 

істинність яких має пройти перевірку, щоб вважатися доведеними і обґрунтованими.Тому у 

судовій практиці під час побудови судових версій, висловлюванні різноманітних пропозицій 

широко використовуються дедуктивні умовиводи з вірогідними засновками.  

Висновок дедуктивного умовиводу має примусовий характер. Це означає, що коли 

якесь загальне положення визнане істинним і якщо відомо, що частковий випадок підпадає під 

це загальне положення, то не можна не визнавати наявність загального у цьому частковому 

випадку.Перша фігура – найрозповсюдженіша форма дедуктивного умовиводу, яка 

використовується в усіх операціях мислення, де із загального правила чи закону виводиться 

висновок, що стосується часткових випадків, окремих фактів, конкретних осіб. У судовій 

практиці часто будуються дедуктивні умовиводи за першою фігурою, зокрема:юридична оцінка 

(кваліфікація) правових явищ, застосування норми права до окремого випадку, призначення 

покарання за злочин, заподіяний конкретною особою тощо. 

Друга фігура умовиводу застосовується тоді, коли необхідно показати, що окремий 

випадок (конкретна особа, факт, явище) не може бути підведений під загальне положення. У 

http://allrefs.net/c1/3s8pk/p31/
http://pidruchniki.com/1157071862293/filosofiya/osnovni_kategoriyi_filosofskoyi_ontologiyi_buttya_susche_sutnist_isnuvannya
http://pidruchniki.com/1157071862293/filosofiya/osnovni_kategoriyi_filosofskoyi_ontologiyi_buttya_susche_sutnist_isnuvannya
http://lektsii.org/5-23648.html
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судовій практиці друга фігура використовується для висновків про відсутність складу злочину в 

конкретному випадку, для спростування положень, які суперечать тому, про що говориться у 

більшому засновку, який виражає загальне положення. 

Правила дедуктивного висновку визначаютьсяхарактеромзасновків, які можуть бути 

простими або складними судженнями.Наприклад: 

Якщо поняті не запрошені, то процесуальний порядок слідчої дії не дотримано.  

Поняті не запрошені.  

Процесуальний порядок слідчої дії не дотримано. 

Особливістю суто умовного умовиводу є те, що висновок у такому силогізмі 

ґрунтується на правилі: наслідок наслідку є наслідком підстави. Зрозуміло, що суто умовний 

силогізм може будуватися як досить довгий ланцюжок умовних силогізмів. Ця особливість суто 

умовного умовиводу використовується у слідчій практиці для аналізу доказових фактів і джерел 

доказів. 

Логічною основою висновків розділово-категоричного силогізму є така аксіома: якщо 

думки перебувають у розділовому (альтернативному) відношенні, то, стверджуючи одну думку, 

ми заперечуємо другу, і, навпаки, заперечуючи одну, стверджуємо іншу. Розділово-категоричний 

силогізм звільняє дискусію від усього другорядного і ставить протилежну сторону перед 

невідворотністю вибору одного із можливих рішень, тому часто використовується у судових 

промовах. 

Отже, дедуктивні методи є надзвичайно важливими у діяльності юриста. Вони 

використовуються у слідчій та судовій практиці для вирішеннярізноманітних завдань, а саме: 

аналіз доказових фактів і джерел доказів побудова судових версій, юридична оцінка 

(кваліфікація) правових явищ, застосування норми права до окремого випадку, призначення 

покарання за злочин, заподіяний конкретною особою тощо. Знання та вміле використання 

дедуктивних умовиводів у діяльності юриста допомагає віднайти приховану істину.  
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ЛИХОСЛІВ’Я У НАШ ЧАС 

 

Завдяки рідній мові ви ідентифікує себе як українця. Є у ній слова, що утверджують 

сакральні поняття. У багатьох мовах світу вони звучать подібно. І така єдність понять сприяє 

духовній єдності. Але, на жаль, у наш час глобалізації та інтеграції  в мовлення вкорінюються 

інші, «інтернаціональні» слова, які спотворюють стосунки душі, призводять до відчуження 

найближчих людей. Такими словами є лихослів`я, а особливо -  нецензурна лайка. Є об`активні 

пояснення, чому ці слова лунають дедалі частіше. Подвійні стандарти, девальвація моральних 

норм, ускладнення життя, прогрес безробіття та інфляція, постійна соціальна незахищеність 

викликають загальний стрес і призводять до того, що лаятися починають і ті, хто раніше якось 

утримувався від цієї звички.  
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Особливо, небезпечною стає ситуація для дітей, бо існує безліч негативних зразків для 

наслідування. Грубість і лайку сьогодні дитина може почути звідусіль. Лихословлять сусіди, 

власні друзі, друзі батьків, однолітки і літні люди, перехожі на вулиці. 

Неумисний особистий вплив різних людей вчить дитину різноманітних форм лихослів‟я. 

Повсякчас стикаючись із нецензурною лайкою, дитина починає вважати таку словесну 

поведінку нормою і стає емоційно толерантною до грубощів і лайки, перестає їх засуджувати. 

Ці негативні впливи змінюють в дітях реальність,і весь світ постає перед ним лихослівним. 

Над проблемою лихослів‟я працює американський вчений А.Басс, який зазначає, що 

лихослів`я можна визначити  як реакцію, активну пряму вербальну. Він довів, що агресивне 

лихослів'я належать до засобів «випускання пари», тобто в емоційно напружених ситуаціях і є 

засобом вербалізації негативних емоцій. Мова – це початок, яке формує поняття, а через них і 

сам процес мислення народів. Прокльони існують і всіх етичних культурах, але вони різні від 

народів. 

Відомий психолог О.Леонтьєв вважає такі мовленнєві реакції рефлекторною поведінкою, 

в якій є «жорстокій зв'язок між стимулом і відповідною реакцією, вони не прогнозуються 

наперед». У національних культурах, де корова вважається священною твариною, називати 

когось так означає похвалити його. Українська «корова», у звертанні до жінки, звучить дуже 

образливо, бо так образливо говорять про товсту або нерозумну жінку, і це зафіксовано у 

«Словнику української мови». 

В.Жельвіс обґрунтовує тезу з приводу того, чому лихослів'я є амбівалентимним 

поняттям. Класичний експеримент американського вченого українського походження А.Бандури 

показав, як швидко діти копіюють і наслідують моделі поведінки та ставлення. Причини 

виникнення лихослів'я у сім'ї досліджували також психологи та філософи Р. Берон, Д. Річардсон 

у своїй праці «Агресія». 

Про можливий негативний вплив у сім'ї на поведінку молодої особливості вказують 

вітчизняні науковці: Н. Максимов, В. Семиченко, В. Заслуженюк, В. Оржеховська. 

Вживання нецензурної лайки, щодо дітей і при дітях, негативно відбивається на 

гендерній соціалізації молодої особистості:створюються між статеві стосунки, статево рольова 

поведінка, негативна установка щодо сексуального життя,нав'язуються негативні стереотипи. 

Постійне лихослівне середовище спричиняє моральне зубожіння дитини. 

Розвиток почуття гумору дозволяє знизити рівень агресії,сприяє доброзичливому 

спілкуванню,зростає педагогічна активність батьків у боротьбі проти лихослів'я своїх дітей. 

Запропонована класифікація дозволяє зробити низку цікавих зауважень та інтерпретації. Вона 

може бути своєрідною критеріальною матрицею для діагностики суб'єктно-діяльнісних 

профілів лихослів'я, а також буде впливати на розвиток світогляду молодого покоління. 
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Національний університет біоресурсів 

 і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – СТОРОЖУК С.В.,  

докт. філос. наук, доцент 

 

СУФРАЖИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН МОДЕРНУ 

 

Суфражизм – рух за надання жінкам однакових з чоловіками виборчих прав. 

Суфражистки виступали проти дискримінації всіх жінок, а найбільше– в політичному та 

економічному житті. Вважали за можливе вести боротьбу, застосовуючи радикальні акції. «Ми 

б'ємо вікна, ми підпалюємо , тому що війна –це єдина мова, яку розуміють чоловіки»– цитата з 

фільму «Суфражистка». Масове поширення руху  суфражисток розпочалося  в кінці XIX – на 

початку XX століття – найбільше у Великобританії і США. Суфражистки активно застосовували 
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ненасильницькі методи громадянської непокори. «Suffrage» в перекладі з англійської – право 

голосу, виборче право. Саме цього домагалися для себе жінки, які стали суфражистками. Як це 

часто буває, у  новому русі тут же почалася боротьба між учасниками, розколи, поява нових 

партій і фракцій. Також великим поштовхом до створення цього руху був алкоголізм. Уряди 

відмовлялися допомагати жінкам в їх наполегливих проханнях і навіть не відповідали на їхні 

вимоги заборонити продаж алкоголю дітям. Було вирішено домогтися права голосу жінці – ось 

де лежить коріння суфражизму. 

 Сьогодні ми маємо змогу навести багато імен видатних жінок , але у той період 

найактивнішою була Еммелін Панкгерст. Вона була британською громадською і політичною 

діячкою, борцем за права жінок, лідером британського руху суфражисток.  Еммелін зіграла 

важливу роль в боротьбі за виборчі права всіх жінок. Згодом дочка Сільвія Еммелін Панкгерст 

продовжила її справу в цій боротьбі.  Журнал під назвою «Тайм» вніс ім‟я Еммелін Панкгерст в 

100 найкращих і найвидатніших людей ХХ століття, зазначивши: «Вона створила образ жінки 

нашого часу, перенісши суспільство в новий вимір, звідки немає повернення». Вона досить 

часто піддавалася критиці через власний  агресивний , войовничий стиль. Головною метою цієї 

прекрасної жінки було зміцнити права жінок у виборчій сфері діяльності в Великобританії. 

Навіть в наш час  історики не можуть дійти висновку чи мала ця жінка вагомий вплив та 

підтримку за право голосу між жінками та чоловіками.  Лише бойовий характер Еммелін 

Панкгерст допоміг всім зрозуміти проблему в повному обсязі . Багато хто  ще не може зрозуміти 

чи було корисно піднімати тему суфражизму в ті роки і виносити це питання на політичну 

сферу діяльності. Стенлі Болдуін порівнював Еммелін Панкгерст з Мартіном Лютером і Жан-

Жаком Руссо. Потрібно задуматися чому ж жінку прирівнювали з чоловіками. На мою думку, це 

тому, що Еммелін Панкгерст мала характер ближче до чоловічого, а саме: сильний, войовничий, 

безстрашний. Хоча ці видатні особистості не були тими, хто уособлював суспільні рухи, але 

мали вагомий вклад в соціальні та політичні перетворення. Незважаючи на все, вона увійшла в 

історію з гаслом  «не словом, а ділом». Суфражистки мали войовничий характер, незламну силу 

волі – все це їм допомогло стати дуже сильним рухом в політиці, який був на той час у 

Великобританії та США: жінки об‟єдналися і здобули бажане. 

У США у 1920 році була прийнята поправка, яка стосувалася Конституції. У ній йшла 

мова про те, що немає різниця  якої ти  статі, коли це стосується політичної арени. Найбільший 

вплив ця поправка мала під час виборів. Після цього багатьом здавалося, що фемінізм 

закінчився тому, що своєї основної мети жінки досягли, а інші проблеми можна вирішувати 

лише політикам, також обраним жінками на виборах. Але жінки не збиралися зупинятися на 

досягнутому, тому що чоловіки в будь-якому випадку були вагомо зацікавлені в збереженні 

режиму патріархату. В даному випадку патріархат уособлює правління чоловіків, з чим жінки ні 

в якому випадку не можуть погодитися. У патріархаті чоловік – годувальник, чоловік – це той, 

хто робить всю роботу, забезпечує всім необхідним (найчастіше матеріальним), а жінка – та, хто 

чекає, жінка – безкоштовна побутова і сексуальна прислуга, яка не має права на голос. Якщо в 

цілому брати випадок  з фемінізмом, то можна сказати, що все було придумано чоловіками, бо 

на думку чоловіків, жінки не схоплюють найголовнішого. Сила і одночасно слабкість фемінізму 

полягає в тому, що в якомусь сенсі слова феміністки виступають проти не тільки різних 

відсталих форм соціального устрою, а й проти нинішньої ліберальної демократії західного типу. 

У східних релігіях, особливо в ісламі, жінка не має права сісти поряд з чоловіком, їсти за одним 

столом та навіть молитися. Вона є товаром при укладанні шлюбу, а пізніше приватною 

власністю чоловіка. У християнських релігіях ситуація з жіночим питанням значно краща, 

оскільки дуже шанованою є постать Богоматері. Але поборники чоловічого облику релігії 

завжди цитують наступну теза Святого Письма: «Хочу ж я, щоб ви знали, що всякому чоловікові 

голова - Христос, а жінці голова чоловік, голова ж Христові – Бог. Отож, чоловік покривати 

голови не повинен, бо він образ і слава Бога, а жінка – чоловікові слава. Бо чоловік не походить 

від жінки, але жінка від чоловіка, не створений бо чоловік ради жінки, але жінка ради чоловіка. 

Тому жінка повина мати на голові знака влади над нею, ради Анголів». Таким чином Біблія 

утверджує за жінкою другорядну роль після чоловіка, перш за все вказуючи на її пряме 
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покликання – народжувати і виховувати дітей.  

Незважаючи на все, ми забули, в яких умовах жили наші предки, що наших пра-

прабабусь принижували і не мали як за повноцінних людей. Ми приймаємо наші права, як само 

собою зрозумілою нормою, яка має бути. Але, насправді, ці права були здобуті кров‘ю тих,  хто 

жив 100 років назад. Дискримінація- головна проблема людського суспільства. Ми повинні 

пам'ятати наші можливості, свободи і права. І те,  що нам здається природним і само собою 

зрозумілим , все це результат боротьби. Все це: перемоги, жертви, омиті кров'ю слабких, 

пригноблених і незгодних жінок. 

 

УДК 342 

ЧАПЛЯ Анна, студентка 2 курсу  

юридичного факультету,  
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природокористування України  

Науковий керівник – САМАРСЬКИЙ А.Ю.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ПРО ПРОТИРІЧЧЯ У ПИТАННЯХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 

Наразі світ стоїть на порозі відкриття штучного інтелекту, що має здатність до 

мислення. Групи науковців, з різних країн міркують над ти, як перетворити машинний інтелект, 

що має лише певні ознаки інтелекту, до штучного інтелекту, як певної системи, здатної до 

розпізнавання та розуміння, знаходження способів досягнення результату та приймання 

рішення, навчання, планування, свідомості, самосвідомості, співпереживання, мудрості та 

об'єднання всіх цих здібностей для досягнення загальних цілей 

Наука «про створення штучного розуму» не могла не привернути уваги філософів. З 

появою перших інтелектуальних систем були зачеплені фундаментальні питання про людину і 

знання, а інколи і влаштування світу. 

Основні точки зору щодо питання  «Чи може машина мислити?» висунув у 1950 р. Алан 

Тюрінг, а саме сильного та слабкого штучного інтелекту. Теорія сильного штучного інтелекту 

передбачає, що комп'ютери можуть придбати здатність мислити і усвідомлювати себе, хоча і не 

обов'язково їх розумовий процес буде подібний до людського, теорія слабкого штучного 

інтелекту відкидає таку можливість. 

Багато кібернетиків виходять з уявлень, ніби мислить мозок. Тому їм здається, що 

досить побудувати модель мозку, щоб отримати і штучне мислення, але це не так, адже мозок не 

може мислити окремо від людини.  

Л.Фейєрбах вже більше ста років тому пропонував виконати нескладний експеримент. 

Вирізати мозок з тіла  людини, покласти його на тарілку і подивитися - чи буде він мислити? 

Звісно ж, що ні! Мозку, щоб він мислив, потрібно ще й безперервний потік «інформації». 

Інакше він швидко загальмовується (засинає).  

Припустимо навіть, що ми забезпечили цей мозок і всіма іншими органами, що 

забезпечують його самостійну активну життєдіяльність, - створили штучну модель всього 

людського організму в цілому. Чи буде вона «мислити»? Ні. В цьому відношенні наука має 

фактичні докази. Спостерігалися не раз організми, що володіють і здоровим мозком і усіма 

іншими органами, але не мислили., тому, що була відсутня одна важлива матеріальна 

передумова мислення, що знаходиться поза організмом, - розвинена людська цивілізація. 

Матеріалістична філософія і психологія давно встановили важливу обставину, що здатність 

мислити не успадковується людиною разом з мозком, що ця здатність не «закодована» в ньому 

генетично, біологічно. Вона «успадковується», передається від покоління до покоління зовсім 

іншим шляхом - через форми предметного світу, створеного працею, через тіло цивілізації.  

Отже, якщо  потрібно створити штучний розум, рівний людському, потрібно 

створювати не одне-єдине штучне істота, а ціле співтовариство таких істот, що володіє своєю 
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власною культурою, тобто цілу машинну цивілізацію, настільки ж багату і розгалужену, як і 

«природна» - людська. Крім усього іншого, ця штучна цивілізація повинна бути абсолютно 

самостійною по відношенню до людської, повинна розвиватися без допомоги людини. 

Стало бути, вселити штучний розум, хоча б рівноцінний людському, в одну-єдину 

машину - це значить створити на Землі цілу машинну цивілізацію, що конкурує з нашою 

людською. 

Інша ж справа, якщо піти іншим шляхом та створити штучний інтелект, як члена 

нашого, людського соціуму, що стане абсолютно звичайною її частиною, але лише за умови 

якщо, забезпечити його не тільки всіма «плюсами», а й усіма «мінусами» людської породи, 

інакше неможливо буде зробити його частиною нашої цивілізації. 

Також потрібно розуміти, що мислення за И.Кантом в цілому завжди діалектично, 

суперечливо, а отже якщо ми хочемо змоделювати реальне мислення, то ми повинні перш за все 

навчити «формальну нервову мережу» виносити «напруга протиріччя», стан «А = Не А», 

Отже штучний інтелект, у нашій свідомості можна розглядати лише як техніку - засіб 

виконання людських цілей, або як засіб, а людина – як самоціль.  
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ЧІФЛІКЛІЙ Юлія, студентка 2 курсу  

факультету землевпорядкування, 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник – САМАРСЬКИЙ А. Ю.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ЩО ТАКЕ ОСОБИСТІСТЬ? 

 

Свій виступ я хочу розпочати з того як  видатні філософи характеризували поняття 

особистості. Наприклад Макс Шелер говорив:«Чим більше людина заглиблюється у своє “Я”, 

тим більше відчуває нескінченну значущість усякої, навіть незначної дрібниці, відчуває, що 

обрати саму себе не значить лише вдуматись у своє “Я ” та його значення, але насправді та 

свідомо взяти на себе відповідальність за кожну своє справу або дію».  

Також поняття особистості розкривав видатний філософ Сьорен Кіркегор. На його 

думку людська особистість постає внутрішньою концентрацією людського початку в людині, 

тому звернення до її аналізу є необхідним і виправданим. У філософському дослідженні 

особистості виявляється її подвійний вимір: з одного боку, особистість постає як “самотність ” – 

неподільний атом людського початку буття, що дозволяє характеризувати особистість як ідею 

даної людини; у цьому вимірі особистість розкривається через низку понять, що починаються 

словом “само”: самоусвідомлення, самовладність, само-детермінація. Проте особистість є 

властивістю реальної конкретної людини, тому інший вимір особистості її духовний світ, через 

який людська “самотність ” виходить у зв‟язок із іншими характеристиками людини – із її 

психологічними особливостями, статтю, відношенням до інших людей, поведінкою. 

На мою думку особистість – це продукт соціальний, тобто сукупність певних думок, 

манер поведінки, цінностей та пріоритетів у житті інших людей. 

Для початку щоб зрозуміти значення даного терміну потрібно визначити, коли воно 

з‟являється і як воно формується. 

Коли народжується дитина вона ще не є особистістю так як вона ще не сформована як 

повноцінна людина, але вона уже починає жити у соціумі своєї сім‟ї. І кола вона підростає вона 

переймає звички своїх батьків, рідних, хоче бути схожими на них. І так починає формуватись її 

особистість. Але сім‟я це тільки малесенький соціум, далі дитина іде у садочок, школу, інститут 

на роботу і вже під впливом інших її особистість змінюється. Вона знаходить друзів чія 

особистість їм більше до вподоби і переймає у них якісь звички, вподобання, погляди на світ.  

Але коли у сім‟ї батьки негативно ставляться до своєї дитини наприклад б‟ють, кричать, 
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жорстоко карають, дитина починає шукати наставників у інших людей. Це можуть бути друзі зі 

школи, інші дорослі, погана компанія, вчителі та інші. І вже основою формування особистості 

дітей будене сім‟я, а інший соціум. 

Цей висновок я зробила з власних спостережень. Коли я була маленька я прагнула 

здобути таку професію як у моїх дідуся і бабусі, часто повторювала за своїми сестрами: 

одягалась як вони, хотіла дружити з їхніми друзям, прислухувалась до їхніх думок. Коли я 

підросла я почала рівнятись на своїх однокласниць. Також в школі я запозичувала думки 

вчителів та їх вилови, які на мою думку здавалися правильними. Так само було і в коледжі. Коли 

я знайшла свою найкращу подружку я дивувалась чому в нас схожі думки, ставлення до 

навколишнього середовища, манери поведінки, вподобання. Коли ми перестали спілкуватись з 

часом ми стали дещо різні. І я зрозуміла, що це через те, що формування моєї особистості 

залежить від того з ким я більше спілкуюсь, проводжу свій час. Коли змінюється твоє коло 

спілкування, твоя особистість міняється. 

Але це не означає, що особистість не є індивідуальною. Ми ж формуємо її не з однієї 

людини, а запозичуємо у різних особистостей. 

Отже, зробимо висновок, що особистість є індивідуальною у кожної людини. Тобто 

кожна людина має своє «Я», але воно формується із сукупності частинок інших «Я» які 

переслідують людину все життя. Тому особистість людини формується усе її свідоме життя. 

 

УДК 14 (092 Ніцше) 

ЧУКОВЕНКО Катерина, студентка 1 курсу 

агробіологічного факультету 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – МАТВІЄНКО І.С.,  

канд. філос. наук, старший викладач 

 

ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ «ФІЛОСОФІЇ ЖИТТЯ» Ф.НІЦШЕ 

 

Фрідріх Ніцше – творець нового напряму – «філософії життя». Основні ідеї – це 

концепція волі до влади як основа всякого життя, усього суспільного та культурного процесу, а в 

зв'язку з нею ідея переоцінки всіх цінностей, ідея надлюдини і ідея вічного повернення. 

Основні мотиви філософії Ніцше – це нігілізм, переоцінка всіх цінностей та поняття 

«надлюдини». Його погляд на цю проблему полягав утому, що він заперечував колишні 

цінності, все у що вірили. Головна теза Ф.Ніцше: «Може бути, добро є зло, а Бог лише вигадка 

диявола» – свідчить про те, що немає мети і немає відповіді на питання: «Навіщо?».  

Ніцше створив мораль егоїзму або мораль імморалізму. Є два ранги людей: нижча порода 

– потрібні доброта, краса, істина; вища порода – мораль нижчої породи не потрібна, навіть 

небезпечна. Ф. Ніцше створив етапи становлення моралі: до-моральний – оцінюються вчинки; 

поза-моральний – цінність вчинків людини оцінюється у тому, що вони природні. Концепція 

імморалізму – людина сама собі господар. Принципи імморалізму: надлюдина повинна  

керуватися своїми інстинктами – в основі моралі лежить егоїзм і ненависть до нерівності; добре 

те, що підвищує почуття влади, погано те, що веде до слабкості. У центрі імморалізму – 

прагнення до щастя, а до влади. Вищим людям повинні приносити себе в жертву нижча каста. 

Чи можливо зробити висновки, що точка зору абсолютного імморалізму можлива? Точка 

зору Ніцше зрушена, поставлена на незвичне місце. Він приймав різні критерії добра та зла.  

Також Ф. Ніцше вважав, що християнська мораль перешкоджає вираженню людини, тому 

треба переоцінити цінності церкви. Основною винуватицею спотворення людських цінностей 

він вважав релігію, тому що вона заперечувала волю людини, вимагала від неї думати інакше 

ніж вона того хоче. Саме християнство руйнувало інстинкти життя, воно заперечувало земне 

життя в ім'я життя загробного, прославляло потойбічний світ. Сам же філософ підтримував тему 

життя як питання волі, інстинктів, отже за його переконаннями християнство створювало рабів. 
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Воля християнства – це  прагнення до загибелі, усвідомлена деградація та сприйняття того, що 

життя ні в що не ставиться. Після цих слів можна казати, що свою філософію Ніцше вважав 

«заступницький інстинкт життя». Для того, щоб мати вільний розум, дух, смерть, треба 

поховати Бога, усвідомити його смерть. Вільне життя і вільна смерть – це особливості  

надлюдини. 

Основна мета людини – це життя. Надлюдина – ідеал людини, який пов‟язаний з 

попереднім гаслом. Єдина умова повернення до ідеалу може бути реалізована лише тоді, якщо 

людство вернеться до своїх витоків. Біологічно обумовленні цінності – добро та те, що 

становить для людей цінність, також і моральну. Розподіл людей Ніцше був у тому, що він ділив 

їх на слабких та сильних, вони могли бути такими від природи. У кожного з них своя мораль. 

Мораль сильних полягала в гідності, рішучості, самовпевненості, непохитній волі. Відповідно, 

мораль слабких – співчутливість, м'якість, альтруїзм і розважливість, саме тому, вони слабкі, 

вважав Ніцше.Також за його уявленням господарі колись панували в житті. Господарська 

мораль мала свої поняття уявлення про добро і зло. Ніцше вважав, що господарів здолали раби, 

але не силою, а кількістю. Визнаватись добром стало те, що відповідає їх інтересам: м'якість, 

любов до ближнього, покірність, доброта – подібні якості підносились рабами до рівня чесноти. 

В епоху після повстання рабів панівним стало і продовжує залишатися рабська мораль. 

Пануюча мораль Ніцше намагалась зайняти наукову обґрунтованість і натуралістичну 

позицію. Добре полягало в тому, що раби сприймають свою мораль рабів, а погане полягало в 

тому, що мораль рабів приймали господарі, підкорялись їй. Теза релятивістської етики говорить 

нам, що «кожен має той тип моралі, який підходить йому», але вона виявляє тільки зовнішню 

видимість. На підставі релятивістської етики лежить етика абсолютизму, згідно якої є лише одна 

правильна мораль – мораль господарів.  

Оцінки пануючої моралі Ніцше можна звести до деякого загального знаменника і 

виразити їх у вигляді наступних трьох претензій. Пануюча мораль має припущення, по-перше, 

загальнарівність; по-друге, свобода– кожен повинен бути вільним у тій мірі, в якій він не зазіхає 

на свободу інших; по-третє, абсолютні моральні цінності, які не вимагають ніяких доказів, 

оскільки вони не засоби, а мета.  

 

УДК 1.101 

ШЕРЕМЕТ Дмитро, студент 2 курсу  

факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України  

Науковий керівник – КИЧКИРУК Т.В., 

канд.філос. наук, ст. викладач 

 

СУТНІСТЬ ФІЛОСОФІЇ 

 

Філософія творить найзагальніші уявлення про все. Отже філософія це перш за все 

онтологія – уявлення про буття, уявлення про світ, його походження та кінець, уявлення про 

першооснови (першоелементи) світу та способи їх сполучення між собою, але також і 

гносеологія – знання про знання, а зараз вже і когнітологія – уявлення як про світ так і про 

позасвіт з точки зору засновків для знань. І тільки потім – філософія це безліч пов‟язаних з 

цими, але менш загальних питань. Ці та інші питання розглядаються в безлічі сфер знань – 

логіці, етиці, естетиці, психології, соціальній філософії, соціології, лінгвістиці і т.д. Всі вони 

тільки тоді належать до філософії, коли зазнають перетворень на рівні фундаментальних 

засновків. Духовна спрямованність філософії має справу з епохальними засновками та з 

пошуком духовної перспективи в кожну епоху, в той час як узагальнююча її складова має справу 

з загальним підходом до опису існуючого через пошук істини чи смислу. Духовна 

спрямованністьфілософії в своїй повноті є спробою довести, що сила духу не потребує 

матеріального заохочення чи якихось інших виправдань матеріального змісту. Перебороти 
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упередження, що ідеї мають стати матеріальною силою, коли вони оволодіють масами, – ось 

духовна мета філософії. Філософське мислення діє, оскільки воно мислить, тобто генерує нові 

ідеї та концепти.  

Філософія в своїй історії багато разів переглядала своє призначення. Необхідність 

філософії як походження та обґрунтування адекватності знань пов‟язують з Кантом. 

Необхідність філософії як логіки понять, що сполучаються взаємозалежним діалектичним 

змістом, пов‟язують з Геґелем. Необхідність філософії як рефлексії відношень свого Я та 

зовнішнього світу пов‟язують з Фіхте. Необхідність філософії задля всесвітньо-історичної зміни 

світу, а не його пояснення, пов‟язують з Марксом. Необхідність філософії як рефлексії своєї 

свідомості у процесі мислення щодо фундаментальних засновків пов‟язують з Гусерлем. 

Необхідність філософії як спроби фундаментального обґрунтування в мовному тлумаченні 

буття пов‟язують з Гайдеґґером. Необхідність філософії як пошуку смислу життя, пов‟язують з 

Ніцше чи в більш популярній формі – з екзистенціалістами Сартром та Камю. Необхідність 

філософії як пошуку різних першооснов (структур), які можуть бути виражені одна через одну, 

пов‟язують зі структуралізмом. Необхідність філософії як методології діяльності пов‟язують зі 

Щедровицьким. Але все це – відповіді на виклики епох в постановках актуальних для свого 

часу проблем. Чи існує якась універсальна необхідність філософії? Спробу такої відповіді 

зробили Дельоз та Ґватарі у їх роботі «Що таке філософія?» Їх відповідь полягає в тому, що 

філософія це творчість «концептів», яка найбільш послідовною є тоді, коли вона є іманентна та 

просторова, а не трансцендентна чи співставлена часу. Поєднання таких концептів відбувається 

поза філософією – в плані іманенції. Однак з виникненням уявлення про віртуальність 

змінюється сама іманенція – вона стає концептуально конструйованою, відтак підхід Дельоза-

Ґватарі має бути розвинутий. 

Якщо подивитись дуже спрощено, то в сучасному світі найбільш впливовими 

філософськими течіями є чотири: – Британія, США, скандинавські країни – аналітична 

філософія (аналіз мови, логіки та науки), ФРН – герменевтика (вивчення «розуміння» взагалі та 

«розуміння текстів» зокрема) і феноменологія (фундаментальний аналіз життєвого світу в 

свідомості людини), в США та Франції – постмодернізм (багатоконцептуальний підхід як 

опозиція будь-якому єдиному (тотальному) концепту). 

Необхідність такого розвитку продиктована загальноцивілізаційною кризою. Тільки 

філософія може забезпечити перспективний цивілізаційний стрибок, бо стихійний розвиток 

людських суспільств завжди болісний та непевний. Якщо якась країна впродовж тривалого часу 

відмовляється від філософії – не тільки діями держави чи корпорацій, а саме відсутністю 

прихильності до нових філософських ідей – тоді така країна завжди буде на узбіччі 

цивілізаційного розвитку, завжди змушена буде підлаштовуватися під цивілізаційні стрибки 

инших країн.Тому найголовнішою функцією філософії, яка постає з її духовної складової, є 

подолання цивілізаційної кризи, спроба знайти відповіді на епохальні питання сучасності, 

запропонувати нове мислення та бачення Світу, а тепер вже і Позасвіту – новий світогляд чи 

навіть нову світоконструкцію. 
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ГЕОРГ ЗІММЕЛЬ: УСІ МИ – ФРАГМЕНТИ 

 

Людина – найвище творіння Бога, природи чи Всесвіту. Кожен із нас являється 

особистістю, унікальним у своєму роді. В кожного є мрії, бажання, потреби… 
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Ми живемо, гуляємо із друзями, спілкуємося. У кожної людини є своє мислення, свої 

плани. Часто ми просто не помічаємо як плине час. Нас примушують навчатися в дитячому 

садочку, школі, університеті і працювати на роботі. Потім, якщо все звісно буде добре, ми 

просто доживаємо свого віку на пенсії. А перед пенсією ми створюємо собі заміну, сім‟ю. Ми – 

це просто безкінечний механізм, фрагменти суспільства, які просто функціонують.  

Дуже мало таких людей, хто дійсно мислить. Таких одиниці. Деякі лише роблять вигляд 

«людини, що думає», насправді майже кожним словом, кожною дією, кожним кроком керує 

мудра людина і ця людина не завжди має добрі наміри. Але навіть мудра людина – фрагмент 

суспільства. 

Ми помиляємося, робимо висновки і помиляємося знову. Це властиво всім, кожній 

одиниці величезної системи людства.  

Кожен виконує певну роль в суспільстві. В декого ця роль дрібна і непомітна але вона 

так само важлива як і роль видатних людей. Наприклад, робота шахтаря так само важлива як і 

роль політичного діяча, як і роль звичайного водія автобуса чи двірника. Від кожного із нас 

залежить здоров‟я не однієї людини, не однієї країни і не одного покоління. Ми творимо свою 

історію частинками, фрагментами вибудовуючи повноцінну картину життя. Якщо шахтар 

припинить працювати, то в будинках буде холодно, якщо політик припинить роботу, то в країні 

буде безлад, якщо водій припинить працювати, то людині буде складно пересуватися, якщо 

двірник припинить працювати, то біля будинків буде бруд. Всі люди залежать від всіх. Це 

загальне правило. 

Наразі на планеті Земля проживає 7,5 мільярдів людей і якщо хоч хтось припинить 

свою роботу, біди не оминути, бо всі ми – фрагменти цілого. І цього не змінити. 
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ХАРЧУВАННЯ ТА РЕЛІГІЯ 

 

Кожна людина повинна правильно харчуватися, адже харчування це запорука нашого 

здоров'я. Досить багато людей, особливо віруючих, обирають собі правильний раціон 

харчування  та спосіб життя. Тому розглянемо як релігійні люди обирають свій раціон.  

Харчування в християнстві. Християнство, з точки зору харчування, «полегшена» 

релігія. Тут немає жорстких і абсолютних заборон на вживання того чи іншого продукту або 

страви. У християнстві простежується розумний принцип: відмовся від крайнощів.  

Оскільки територіально ми знаходимося в «зоні» православ'я, то хоча б від бабусь ми 

знаємо, що їжа ділиться на пісну і скоромну. 

До поняття скоромної їжі відносяться всі продукти, отримані від теплокровних тварин: 

м'ясо та м'ясні продукти, молоко і молочні продукти, тваринні жири, яйця, а також страви,що їх 

містять, кулінарні та кондитерські вироби. Скоромне, зрозуміло, не заборонено раз і назавжди. 

Тільки в особливих випадках – постом. У році є чотири багатоденні пости: Великий, Петров, 

Успенський і Різдвяний. 

Пісна їжа вживається в основному під час постів. Перш за все, це зернові, бобові, овочі, 

гриби, їстівні рослини, горіхи, прянощі, мед. Пісними також є рослинні масла, риба і вироби з 

неї, а також нерибні продукти моря (раки, краби, креветки, омари, устриці). Однак риба і дари 

моря дозволені тільки по певних днях.  

Що стосується католицтва і протестантизму, що входять в християнство, закони їжі 

набувають там більш лояльні, ніж в православ'ї, форми. 

Харчування в іудаїзмі. Іудеї набагато більш ніж християни замкнуті в рамках заборон і 

норм, що стосуються їжі. Вони досить серйозно підходять до цих норм, бачачи в цьому одну зі 

своїх основних відмінностей від представників інших релігій. 

Їм дозволяється кошерна їжа. Тварини, щоб вважатися кошерними (придатними), 

повинні володіти двома характерними властивостями. Вониповинні жувати жуйку і мати 

розділені копита (з глибоким розрізом). Інші продукти тваринного походження, такі, як молоко 

і яйця, можна їсти тільки в тому випадку, якщо вони походять від кошерних видів тварин і 

птахів. До речі, на етикетках багатьох продуктів можна знайти позначення кошерності або 

некошерності. Свиня – тварина абсолютно заборонене. Іноді висувається припущення, що 

заборона якось пов'язано з чистотою. Але міркування гігієни тут ні при чому, грає роль тільки 

ритуальна чистота.Відносно тварин є й інші закони. Тварини, які померли від природних 

причин або тварини, які були вбиті іншими тваринами - заборонені. Заборонені деякі частини 

тварин, навіть дозволених. До таких частин відноситься сідничний нерв. Він повинен бути 

ретельно видалений – це досить складна процедура, в іншому випадку вся задня частина 

тварини повинна бути викинута. Заборонено кров. 

Іудейські закони харчування забороняють готувати м'ясні та молочні страви разом. Не 

можна також їсти м'ясо і молочні продукти одночасно. Навіть в тому випадку, якщо м'ясні та 
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молочні продукти лежали поруч, приймати в їжу їх не рекомендується. Рибу, наприклад, можна 

їсти з молоком, бо для риби молоко не є джерелом життя, як, скажімо, для теляти. 

Харчування в буддизмі. Заборони і дозволи стосовно їжі в буддизмі сягають корінням в 

першу заповідь Будди, яка говорить «не убий» або «не чини шкоди нічому живому». Маючи 

релігійне походження, це правило справило величезний вплив на своїх прихильників в сфері 

вибору їжі. Майже всі буддисти дотримуються вегетаріанства. Хоча загальний принцип 

буддизму забороняє вживати не тільки м'ясо, але і всі продукти тваринного походження, на 

практиці багато буддистів їдять і те, і інше. Справа в тому, що існує думка, ніби Будда помер, 

отруївшись м'ясом. З одного боку, це робить м'ясо і всі продукти тваринного походження ще 

більш неїстівними, а з іншого - показує, що навіть сам Будда використовував в своєму раціоні 

м'ясо. 

Харчування в ісламі.Мусульмани керуються у виборі дозволеного і забороненого 

виключно Кораном і Сунною (життєписом пророка Мухаммеда). В Ісламі в основі всього 

створеного Богом закладений дозвіл. Тобто діє принцип: дозволено (халял) все, що явно не 

заборонено (харам). І все заборонене вважається огидним. Тобто, заборонено те, що приносить 

шкоду. 

Все що виходить з землі може вважатися забороненим лише в тому випадку, якщо 

завдає шкоди здоров'ю або є отруйним. Що стосується рослин і всього, що з них роблять, то 

забороненим є лише те, що призводить до потьмарення розуму або може позбавити людину 

життя або здоров'я. М'ясо морських тварин і риба є абсолютно дозволеними і не вимагають 

спеціального ритуалу. Деяка їжа заборонена сама по собі, прикладом чого можуть служити 

вино, свинина, мертвечина, кров і так далі. Заборони поширюються також на харчові добавки, 

наповнювачі, спеції, натуральні ковбасні оболонки, желатинові загусники і т.д. 

Їжу і питво треба брати неодмінно правою рукою. Слід ставитися з особливою увагою 

до хліба і крихт - мусульмани визнають хліб продуктом священним і вживають усіх заходів для 

того, щоб хліб не падав зі столу на підлогу. Воду, по можливості, слід пити сидячи.Кулінарний 

посил ісламу дуже розумний. Шкідливо – не їж. Корисно – ласкаво просимо. Винятки – 

безболісні. 

Заради справедливості варто сказати, що системи харчування, які виходять із тієї чи 

іншої релігії, шкоди організму не приносять. Часто приносять користь. І ще одне, релігійні 

системи харчування і дієта - речі все-таки різні. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ УПЦ КП НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ  

ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ 

 

Кожна подія в нашому житті повинна мати якісь причини, для свого початку. Тому, 

розкриваючи зміст та суть сьогодення даної теми цієї статті,  на мою думку, для початку 

необхідно ознайомитися,хоча б коротко з історією виникненням Українська Православна Церква 

Київського Патріархату. Щоб кожен, хто читає дану статтю чітко розумів про що йде мова. 

Отже, Українська Православна Церква Київського Патріархату – це православна церква 

в Україні із резиденцією Патріарха в Києві. Створена в червні 1992 року внаслідок об‟єднання 

двох церковних груп, що обстоювали незалежність від Російської православної церкви: частини 

вірних та єпископату УПЦ-МП на чолі із Митрополитом Київським і всієї України Філаретом 

(Денисенком) та Української Автокефальної Православної Церкви. 
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Історично Українська Православна Церква від Хрещення Руси-України була 

Митрополією Константинопольського Патріархату. 1448 року від Київської Митрополії 

відокремилася Московська єпархія і лише в 1589 році отримала визнання 

Константинопольського Патріархату. І ось уже в 1684 році, як свідчать грецькі історики, 

Московська Патріархія звернулася до Константинопольського патріарха Якова з проханням 

підпорядкувати їй Київську Митрополію, проте отримала відмову. Але вже через 2 роки 

отримала згоду. І ось вже з того часу, з 1689 року Московський Патріархат починає проводити 

політику щодо УПЦ-КП, що значно обмежувала її діяльність. (Наприклад, заборона 

Московського Патріарха на ввезення до Москви українських книжок, або ж заборона Києво-

Печерській лаврі друкувати будь-які книжки без дозволу Московського патріарха)
1
.  

Щодо сьогодення, то якщо звернутися до статистики (2010 р.) , то слід сказати, що 

українська православна церква Київського Патріархату є домінантна конфесія на території 

нашої країни за кількістю парафій (громад) та культурних споруд у власності чи користуванні. Її 

релігійна мережа має найшвидше зростання серед усіх конфесій України (200-300 парафій та ін. 

структур на рік). 

Як свідчать інтернет-джерела, за словами Святійшого Патріарха Київського і руси 

україни Філарета Українська православна церква (Київський, Московський Патріархат разом з 

УАПЦ) є найбільшою православною церквою світу, однак на сьогоднішній день Українська 

православна церква Московського Патріархату не є повністю незалежною від Російської 

православної церкви, яка намагається будь що зберегти юрисдикцію над УПЦ-МП.
2
 

24 лютого 2014 року Київський Патріарх Філарет звертався до всіх з закликом до миру 

та порозуміння, конструктивного діалогу та невідкладного подолання існуючого, на той час 

розділення. Закликав братів і сестер з УПЦ Московського Патріархату до об‟єднання в єдину 

Помісну Церкву.
3
 А уже 2 березня цього ж року, під час облоги військової частини у с. 

Перевальне Сімферопольського р-ну АР Крим, Архиєпископ Сімферопольський і Кримський 

Климент прибув до Перевального, щоб підтримати українських вояків від свавілля московської 

орди.
4
 

Ще за часів Майдану, Патріарх Філарет зазначав, що Росія має імпералістичні наміри, 

що хоче приєднати до себе не лише Україну, а й Молдову, Білорусію, Казахстан, Вірменію тощо. 

Він  тут притримується думки, що Україна повинна витримати протистояння і вступити в 

Євросоюз, бо з цим наша держава матиме незалежність, збереже українську державність – стане 

кращою.  Проте, за його словами це не значить, що українці є ворогами Росії.
5
 Але, як ми 

бачимо, Росія не хоче з цим миритися…   
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портал КІРІОС з посиланням на «ТИЖДЕНЬ» - [Електронний ресурс] – Режим доступу : : http://kyrios.org..ua 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Українська_православна_церква_Київського_патріархату
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Українська_православна_церква_Київського_патріархату
http://kyrios.org..ua/
http://kyrios.org..ua/
http://kyrios.org..ua/
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2014 рік багатий на події дуже негативного характеру, як для нашого народу взагалі так 

і для Київського Патріархату. Зокрема, 1 червня 2014 рокувідбувся напад на Храм Покрови 

Пресвятої Богородиці в с. Перевальне (Крим).
6
 

А уже 8 червня Євпатій Зоря (Архієпископ Чернігівський і Ніжинський, секретар 

Священного Синоду УПЦ КП) стверджує про наявність ознак систематичного наступу на 

парафії Київського патріархату.
7
 

В чому це проявлялося? А  в тому, що : 

1) стали відбуватися переслідування архієпископів, інших представників громад; 

2) деякі храми в Луганській та Донецькій областях змушені були проводити 

служіння за зачиненими дверима; 

3) відбувалися пограбування кафедральних храмів; 

4) були факти конфіскації будівль та літератури релігійного спрямування; 

5) захоплення в полон релігійних діячів та їх дискримінація; 

6) релігійні переслідування проросійськими бойовиками під назвою «Руська 

Православна Армія» і т.д, т.п. 

Внаслідок цього, багато сімей, багато людей змушені були пересилитися на Захід, в 

Америку – взагалі, хто куди і як  зміг врятуватися..
8
 

За цей час багато парафій стали переходити до КП, наприклад с. Куликів  

(Тернопільщина), громади на Хмельниччині, на Коломийщині, на Буковині – с. Ванівці, тощо.. 

УПЦ КП діє відповідно до своїх функцій, навітьза таких, умов (враховуючи значні 

втрати, наприклад те, що за 2 роки анти-терористичної операції, гноблення віросповідуючих, 

УПЦ КП було втрачено 10 із 20 установ релгійних громад в самому Криму!) скликають 

засідання Священного Синоду, проводять ротацію військових священників (багато 

віросповідуючих беруть зброю до рук, щоб відсояти своє віросповідання), 21 лютого 2016 року 

відбулося освячення Малої Софії. Не залишилася без уваги Митрополита Філарета і доля Надії 

Савченко: «Для нас, українців, символом України є Надія Савченко – незламний дух, яким і є 

Україна», - висловився він.
9
Станом на 1 квітня Філарет зазначає, що багато віруючих переходять 

на строну УПЦ КП тому що розчаровані, тим що УПЦ МП підтримує Росію. Також Київський 

Патріарх займається і благодійною, гуманітарною допомогою, а саме, збиранням та 

направленням її потребуючим на Сході України.. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, може сказати, що УПЦ КП активно бореться 

проти того, щоб не бути під владою Росії, так як і український народ загалом. Вона стоїть на 

мирному шляху вирішення проблеми, що склалася. Закликає до об‟єднання на рівних правах і 

спільної роботи, спільного віросповідання за для блага кожного віросповідуючого та миру в 

усьому світі загалом. Архієпископ стоїть на тому, що церква завжди була і буде, закликає всіх 

молитися за долю церкви так, як і за Україну. Адже, все є по справедливості, а де справедливість 

                                                
6Крим: вчинено напад на храм Київського Патріархату / [Електронний ресурс] – Режим доступу : : 

http://kyrios.org..ua 

7Влада окупованого Криму розпалює ворожнечу та провокує українців , - Євпатій (Зоря) / [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : : http://kyrios.org..ua> 

8 Санкции для России могут усилить из-за религиозных гоней в Крыму и Днбассе / [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : : www.irs.in.ua>новости>Санкции для России могут усилить из-за религиозных гоней в Крыму и 

Днбассе 

9Патріарх Філарет: «Для нас, українців, символом України є Надія Савченко», від 9 березня 2016 року/ 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : : http://kyrios.org..ua 

http://kyrios.org..ua/
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– там і Бог. 
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ОСОБА МИТРОПОЛИТА ВОЛОДИМИРА 

 

Митрополит Володимир був одним з найвпливовіших архієреїв Української  

православної церкви Московського Патріархату.  

Блаженіший Митрополит Володимир відрізнявся однією особливою чеснотою – 

смиренням, яка зростала від посвячення його життя Богу. Це можна виокремити завдяки тому, 

що він  2009 році мав великі шанси бути обраним патріархом, однак відмовився, заявивши, що 

хоче постати перед Богом 121-м митрополитом Київським, а не 16-м патріархом Московським. 

Блаженіший Митрополит Володимир (Сабодан Віктор Маркіянович) народився 23 

листопада 1935 року у с. Марківці, Летичівського р-ну, Хмельницької обл. Він був вихідцем із 

простої селянської родини на Хмельниччині.  

Навчався Блаженіший у Меджибізькій середній школі, після закінчення якої вступив до 

Одеської духовної семінарії. Після навчання, він викладав в цій же семінарії, виконував 

обов‟язки старшого помічника інспектора, одночасно обіймав посаду секретаря Одеського 

єпархіального управління. 

Митрополиту Володимиру випало прийти до влади в Українськійправославній церкві у 

1992 році, коли вона перебувала в станіхаосу, в час коли назрівали, а згодом і вирували релігійні 

конфліктиміж православними Московського патріархату, філаретівцями таавтокефалістами.  

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%20Українська_православна_%20церква_Київського_патріархату
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Більшістю голосів (16 з 18) був обраний митрополитом Київським і всієї України, 

предстоятелем Української Православної Церкви, який в той час знаходився на богословській 

конференції у Фінляндії і першою людиною який привітав його 27 травня з обранням на 

Київський престол став президент Фінляндії. 

Священний Синод Російської Православної Церкви на засіданні, що відбулося 28 

травня того ж року, надав свою згоду з цим рішенням. Патріарх Московський і всієї Русі 

Алексій II благословив новообраного митрополита Київського на його служіння на посаді 

настоятеля Української Православної Церкви. Згідно з цією постановою, митрополиту 

Володимиру в межах України було надано титул "Блаженніший" з правом носіння двох панагій і 

предносіння хреста під час богослужіння. 

Політика Блаженнішого митрополита Володимира стабілізуваласитуацію в Українській 

православній церкві та суспільстві, котра булаособливо напруженою після розділення 

православних, та уможливилавпровадження поміркованого курсу поступової українізації 

церкви. 

Хоча критики дорікають митрополиту, що він «так і не зробивцеркву українською», ці 

звинувачення носять характерсуб‟єктивних поглядів і поверхневих оцінок діяльності 

Володимира.Він зробив для української церкви все, що було в його силах добувшироку 

автономію і сам став її гарантом, дав можливість українськимідеям прижитися і розвинутися в 

церкві, яка за задумом її московськихкураторів, повинна була стати лише опорою «руського 

миру». 

Незважаючи на важку хворобу, Блаженнійший митрополитВолодимир в останні роки 

ініціював роботу щодо пошуку шляхіввозз‟єднання православних та подальшого об‟єднання 

православнихцерков в Україні, благословив впровадження української мови вбогослужінні, 

започаткував нові напрямки і підходи щодо розвиткудуховно – богословської освіти, підтримав 

проєвропейськийполітичний курс України, а також засудив російську агресію. 

Митрополит прагнув омолодити УПЦ, освіжити її новою молодою кров‟ю.Він говорив: 

«Священик повинен бути на висоті і творити Божу волю, бо він слуга Господній. Волю ж 

людську він освячує і просвіщає. Через те треба молодим людям, що збираються прийняти 

священство, бути до себе дуже уважним. Можна учитись церковному життю і також не 

нехтувати ніякими науками. Це потрібно для того, щоб бути людиною сучасною, розвиненою і 

особливо - віруючою. Якщо священики будуть хорошими, то буде хорошою й уся Церква, 

парафії. Бо хвалити Бога довіряють Церкві в основному всі, але також чекають від Церкви 

нового служіння. І де ж краще навчитися молитві, ділам во спасіння нашої душі, як не у свого 

парафіяльного священика, з яким ми разом намагаємось молитися, проповідувати Христа, 

допомагати людям виконувати Закон Христовий?» 

Блаженніший митрополит Володимир відрізняв церкву в радянські часи та в теперішній 

час. «Наші часи відрізняються тим, що все-таки ми маємо нехай відносну, але свободу, яку 

гарантує нам Конституція нашої країни. Це щодо віросповідання громадян нашої держави: 

всяка Церква є незалежною від держави, держава від Церкви. І такі умови зовсім по-іншому 

впливають на людей, які тільки-но приходять до церкви; ті ж, що вже ходили до церкви, 

отримують упевненість у майбутньому. Бо навіть дуже віруюча людина все одно залишається 

людиною слабкою в моральному відношенні і в плані сприйняття тих обставин, у яких Церква 

живе і виконує свою місію. І тоді, за радянських часів, люди молилися також активно. І ця 

молитва допомогла нам у тому, що ми вижили і маємо сьогодні, слава Богу, свободу віри: 

можемо сповідувати яку хочемо віру, можемо взяти участь у місії Церкви, у доброчинності - не 

тільки в богослов'ї, але й у соціальному служінні.» 

Митрополит Володимир позиціонував себе як свідомий етнічнийукраїнець, тому він 

органічно інтегрувався у тогочасний українськийгромадсько – релігійний контекст. 

Українська позиція митрополита Володимира полягала в тому, щовін завжди 

усвідомлював своє українство, але ніколи це усвідомленняне ставало на заваді компромісним 

стосункам з Московським патріархатом.  

 



339 

 

 

 

УДК 22.01 

ГУТАК Марія, студентка 2 курсу 

факультету харчових технологій  та   

управління якістю продукції АПК 

Національний університет біоресурсів і   

природокористування України 

Науковий керівник – САВИЦЬКА І.М.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ЖИТТЯ ПІСЛЯ СМЕРТІ: РАЙ ТА ПЕКЛО 

 

Думки про існування потойбічного життя зародились ще за часів виникнення 

язичництва. Люди вірили, що після смерті їхні душі потрапляють або у рай, або у пекло. 

Протягом десятків століть думки не змінились. У сучасному світі, навіть найбільші скептики, 

задумуються про існування цих таємничих світів. Який же вигляд вони мають, що чекає там на 

нас? Про це зараз і дізнаємось.  

Рай – це вічне місто, яке Біблія називає «Новим Єрусалимом». Воно буде неймовірним. 

Ось його невеличкий опис:«І я Іоанн побачив святе місто Єрусалим, що сходив із неба від Бога, 

приготований, як наречена для чоловіка свого. Він має великий і високий, 

мало дванадцять воріт і на них дванадцять Ангелів ... Вулиця міста - чисте золото, як прозоре 

скло. Ворота його не будуть замикатися вдень, бо там ночі не буде. Серед його вулиці і по той і 

по той бік ріки дерево життя, дванадцять раз плоди, що дає на кожен місяць плід свій, і листя 

дерева - на виздоровлення народів. І нічого не буде прокляття Престол Бога та Агнця буде в 

ньому, а раби Його будуть служити Йому. І побачать лице Його, а Ймення Його на їхніх чолах. І 

ночі не буде там, і не будуть мати потреби ні в світильнику, ні в світлі сонця, бо Господь Бог 

освітлює їх, а вони царюватимуть вічні віки».  Де ж є рай? Більшість людей вважають, що він на 

небі, інші ж думають, що на землі.  

У Біблії міститься обіцянка про відновлення Раю на землі. Тут пануватиме мир і злагода, 

Бог дасть людству вічне життя. Не буде болю і страждань. Це місце наповнене вічним світлом, 

де ніколи немає темряви, де багато дерев і рослин, це божественний сад. Потрапити сюди 

зможуть тільки «праведні», ті, які дотримувались божих заповідей і вірили в існування Бога. 

Душі ж, які грішили протягом життя потрапляли у зовсім інше місце, яке наповнене болем та 

стражданнями – у пекло.  

Пекло - це дуже спекотне місце, де палає вдень і вночі вогонь, немає сонця, а озера, 

наповнені палаючої сіркою, є єдиним, що висвітлюють всюди пануючий морок. У 

християнському пеклі присутні біси - вірні слуги Сатани, а в минулому - ангели, котрі 

порушили заповіді Бога і побажали зайняти його місце. Вони рвуть плоть грішників і поливають 

їх розпеченій смолою.  

Незважаючи на такі жахливі картини, християни вважають найстрашнішим покаранням є 

не фізичний біль, а душевний. Перебуваючи в пеклі, грішники постійно чують голос свого 

сумління і відчувають присутність Бога, яке їм нестерпно. Перед ними миготять картини з 

минулого і всі їхні погані вчинки, які вони вже не можуть змінити. Самий страшний гріх - це 

відсутність справ милосердя і не слідування заповідям Божим тих людей, які знають ці заповіді. 

Тут є своя система – 9 кіл, кожне з яких має свою назву, критерії, за якими душі сюди 

потрапляють і покарання: 

 1 коло – лімб (душі тих, хто за життя не був хрещеним) - безболісна скорбота; 

 2 коло – хтивість – кручення і катування бурею; 

 3 коло – обжерливість – гниття під сонцем і дощем; 

 4 коло – жадність – стіна на стіну (вічна суперечка); 

 5 коло – гнів – вічна бійка по горло в болоті; 
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 6 коло – стіни міста Діта – бути привидами в розпечених могилах; 

 7 коло – місто Діт – роздирання кентаврами, перетворення на дерева, які палатимуть 

вогнем; 

 8 коло – пристанище звідників, звабників, магів, чаклунів – кипіння у смолі, патрання, 

проказа та лишаї; 

 9 коло – льодяне озеро Коціт (тут знаходиться Люцифер) – замерзлі по шию і обличчя їх 

обернені до низу. 

 Стає моторошно, коли уявляєш всю цю картину. 

Вірити чи ні у існування пекла і раю особиста справа кожного. Звісно ж кожен з нас хоче 

потрапити у рай, а не бути жертвою вічних мук. Все залежить тільки від нас - від нашого вибору 

та бажань. 

 

УДК 293.21 

ДУЗЕНКО Галина, студентка 2 курсу  

факультету харчових технологій та  
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Науковий керівник – САВИЦЬКА І.М., 

канд. філос. наук, доцент 

 

РЕЛІГІЯ ДАВНІХ СЛОВ'ЯН 

 

Древні слов'янські вірування були язичницькими і ґрунтувалися на обожнюванні сил 

природи. Все життя слов'ян пронизувала віра у втручання надприродних сил, залежність людей 

відбогів і духів. 

Ранні релігійні вірування майже всіх народів Землі у своєму розвитку, крім анімізму, 

пройшли такі стадії: фетишизм, магія, тотемізм, землеробські культи, шаманство. Всі ці форми 

ранніх релігійних вірувань були властиві релігії і міфологічному світогляду стародавніх 

слов´ян. З допомогою ранніх форм релігійних вірувань люди вчились узагальнювати свій 

життєвий досвід, розвивати уяву про навколишній світ, шукати першопричину буття. Так у 

стародавніх слов´ян складалась уява про богів і першооснову світу, про походження життя. 

Верховним божеством був Перун – бог блискавки і грому, який, як і всі інші боги, 

втілював у собі добрий і злий початок: він міг уразити людину, її житло блискавкою, але 

водночас він, згідно з міфом, переслідує Змія, який переховується в будь-якому предметі, 

наздоганяє і вбиває його. Після перемоги над Змієм іде дощ і очищає землю від нечистої сили.  

Не менш сильними і грізними були Сварог - бог вогню; Стрибог - бог вітрів, який 

втілює стріли і війну; Даждьбог - бог успіху, який ототожнювався з сонцем; Хорс - бог сонця 

(іноді місяця); Симаргл - бог підземного світу, як він здебільшого трактується. Іншіпопулярні 

боги - Ярило, Лад, Диво, Дідо, Доля, Купайло, Лель, Полель, Переплут, Похвиста, Тур, Троян, 

Рад та ін.  

Характерною особливістю української міфології є пантеїзм, тобто філософсько-

релігійні вчення, за яким Бог ототожнювався з природою. В Україні існувала своєрідна ієрархія 

Богів: на чолі всього світу стояли найстарші Боги, котрі керували всім життям, далі йшли нижчі 

рангом Боги, а також демони, які надавали послуги старшим Богам; у самого "підніжжя" були 

люди, наділені достатньою силою для того, щоб побороти демонів. 

Культ богів зумовив не тільки спорудження їхніх зображень (ідолів), а й будівництво 

цілих споруд – святинь. їх створювали під відкритим небом, оточували частоколом, у центрі 

ставили високий стовп з людським обличчям головного бога, а навколо – стовпи з його 

"дружинами" і "дочками". 

Наші пращури поклонялися й лісу, бо там, на їх думку, живе лісовик; воді, оскільки в 

ній живе водяник; полю, тому що в ньому хазяйнує польовик. Вони поклонялися також дереву, 
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дотик до якого вважався цілющим, приносили йому в жертву хліб, сіль, яйця, прикрашали як 

живу істоту стрічками, нитками тощо.Обожнювали вони й такі абстрактні поняття, як Правда, 

Кривда, Доля, Лихо, Смерть, або навіть спеціалізовані функції - суд. Поклонялись і померлим – 

вважали померлих живими, але наділяли їх властивостями, що робили їх небезпечними. На 

їхню думку, мерців можна побачити, їх можна зустріти на горі, якщо там ховали померлих; 

утопленики продовжують жити під водою і не проти того, щоб затягнути на дно людей, 

якікупаються. Мерців треба годувати, задовольняти їхні бажання та примхи і попереджати їх, 

бо інакше вони можуть наробити безліч неприємностей. 

У найдавніші часи відома була лікувальна магія. В церковних повчаннях згадують 

лікувально-магічні обряди та пов'язані з ними анімістичні образи: «...Немічь волшбами лікують, 

і ноузит (амулети) і чаракі, бісом треби приносять і біса, глаголемого трясовицю, творять, 

отгоняще...». Застосування знахарських методів лікування збереглося у слов'янських народів до 

новітнього часу.З часом анімістичні, тотемістичні і магічні вірування еволюціонували у 

праукраїнців до культів і міфів. Перш за все це були землеробські культи. 

Отже, в основі релігійних уявлень давніх слов'ян, органічно пов'язаних із 

землеробством і навколишньою природою, було уявлення про боротьбу двох начал - світлого і 

темного, доброзичливого і ворожого людині, благотворного і злого; в природі постійно тривали 

змагання родючості з неплідністю, літа із зимою, світла з темрявою. Слов'янський народний 

календар і народні звичаї дають для цього багатий матеріал. Увесь круговорот сучасних 

слов'янських свят є відголоссям і пережитком старих язичницьких уявлень, пов'язаних з 

чергуванням творчих сил природи. 
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ІСЛАМ 

 

Іслам – наймолодша зі світових і друга за чисельністю релігія в сучасному світі. Він 

вважається державною або офіційною релігією в 28 країнах, які заснували організацію − 

ісламську конференцію. Подія ця симптоматична, оскільки демонструє особливу роль цієї 

релігії в різноманітних сферах життя окремих країн або регіонів, та й всієї планети в цілому.  

Іслам у перекладі з арабської означає “покірність”, присвячення (надання) себе Богу; 

послідовники ісламу – мусульмани – “покірні”. Іслам виник у 7 ст. на території Аравійського 

півострова, населеного арабськими кочовими племенами, що знаходились на етапі розпаду 

родоплемінних відносин. Головна священна книга мусульман - Коран (читання), поряд з цим 

священною книгою вважається Сунна (Священний переказ), в якій у формі коротких 

повчальних оповідань відображаються деякі ідеї ісламу. Іслам – монотеїстична релігія. 

Згідно з мусульманським переказом, основні положення ісламського віровчення (зміст 

Корану) були передані пророку Мухамеду,  який був обраний з числа найдостойніших для цієї 

місії самим Аллахом, через посередництво ангела Джебраїла окремими одкровеннями, 

головним чином, вночі через видіння. Основу Корану утворюють перші проповіді Мухамеда. 

Контакт між Богом і людьми відбувається через передачу істини одному з обраних достойних 

людей, який стає пророком.Дослідники ісламу вважають, що Мухамед був реальною 

історичною особою (роки життя: 570-632) й дійсно багато зробив для становлення та розвитку 

цієї релігії. Багато подій з його життя, факти біографії стали основою для формування 

догматики, культу й навіть ісламського літочислення. Згідно з ісламським переказом Мухамед в 
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досить зрілому віці, десь в 610 р. починає проповідувати нове віровчення. Не знайшовши 

підтримки й розуміння в оточуючих, він був вимушений в 622 р. переселитись з Мекки в 

Медіну. Наступні роки – це роки боротьби за утвердження нової віри. Нарешті, в 630 р. пророк 

Мухамед повертається в Мекку. З цього моменту формується мусульманська феодально-

теократична держава, яку він очолює до своєї смерті в 632 р. Після його смерті на місце Халіфа 

– замісника пророка обрано його найближчого сподвижника Абу-Бекра, який організував 

декілька крупних завойовницьких походів і став на чолі обширного Арабського Халіфату.  

Основні положення віровчення ісламу сформульовані в декількох тезах, так званих “7 

акидах ісламу”: 

1.Віра в єдиного Бога Аллаха – Аллах єдиний Бог, творець і верховний суддя всього 

сущого, йому покірні всі явища природи, люди, ангели, демони. 

2.Віра в ангелів. Ангели й демони – безтілесні істоти, які виконують волю Аллаха. До 

них відносяться носії доброго начала: Джебраїл, Мікаіл, Асрафіл, Азріл; ангели смерті – Накір 

та Мункаф; вартовий раю - Ридвана; вартовий пекла – Малік; а також втілення зла Ібліс, якого 

прокляв Аллах. 

3.Віра в пророків. У Корані згадуються деякі біблейські пророки: Ібрахім (Авраам), 

Муса (Мойсей), Нух (Ной), Іса (Ісус), але головне значення надається пророку Мухамеду.  

4.Віра в абсолютний авторитет, істинність Корану. 

5.Віра в майбутній кінець світу. На Страшному суді сам Аллах буде допитувати кожного 

з живих і мертвих й визначати його долю (рай або пекло), при цьому  заступництво Мухамеда 

може пом‟якшити долю грішників. 

6.Віра у воскресіння мертвих. 

7.Віра в божественне попереднє визначення. Все суще підпорядковане волі  Аллаха, яка 

нічим не обмежена й не може бути збагнута людським розумом. 

Етика ісламу досить елементарна. Вимагається бути справедливим, за добро платити 

добром, а за зло – злом, бути щедрим, допомагати бідним. Головні культові вимоги ісламу 

сформульовані у вигляді так званих п‟яти “стовпів віри”: Перша культова вимога – вимова 

вголос основного положення символу віри – “Немає Бога окрім Аллаха і Мухамед пророк 

його”.Друга культова вимога – щоденна п‟ятикратна молитва (намаз).Третя культова вимога – 

дотримання посту (ураза) в місяць рамазан.Четверта культова вимога - обов‟язковий податок 

(закят) на користь бідних та духовенства. Окрім цього існує добровільне пожертвування у 

вигляді 1/40 частини річного доходу. П‟ята культова вимога  - паломництво в Мекку (хадж). 

Важливою частиною системи ісламу є шаріат.Шаріат (належний шлях) – перелік норм 

права, моралі, культурологічних вимог, регулюючих все громадське й особисте життя 

мусульманина. Шаріат базується на Корані й Сунні, він формувався протягом двох століть. 

Сьогодні вони розділяють на 5 категорій: обов‟язкові, бажані, добровільні, небажані та суворо 

заборонені дії.Шаріат є важливим знаряддям впливу ісламу на життя суспільства й індивіда, в 

деяких країнах він є основою судової системи. 

Іслам, як і більшість інших релігій, не являє собою єдиного утворення. Основні течії в 

ісламі:  - сунізм і шиїзм. Сунніти як основу віровчення й культу визнають всі положення Корану 

й Сунни. Шиіти, визнаючи абсолютний авторитет Корану, в Сунні визнають лише ті хадіси, 

авторами яких є четвертий халіф Алі та його послідовники. Разом з тим шиїти мають власний 

“Святий переказ” – ахбари, куди входять хадіси пов‟язані з діяльністю Алі – прямим 

спадкоємцем пророка Мухамеда. Шиїти вважають, що державна влада має божественну 

природу й повинна наслідуватись – вчення про імамат. Вони визнають 12 імамів, з числа прямих 

нащадків Алі. 

Релігійним організаційним центром і місцем культових заходів в ісламі є мечеть, що 

виступає й як соціо-культурний центр. Первісною організаційною одиницею в ісламі є релігійна 

община. Керують нею імам і мулла, який обирається мусульманами зі свого складу.Керують 

релігійним життям як в сунізмі, так і в шиїзмі мулли. Найбільш авторитетних теологів і 

поважних духовних осіб в шиїзмі називають аятола, а найвище звання – великий аятола.Основні 

регіони поширення ісламу – країни Близького й Середнього Сходу, Центральної Азії, Північної 
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Африки, райони Північного Кавказу. 
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ЕЛЕМЕНТИ ВЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ДАОСИЗМУ 

 

Даосизм виник в IV-III ст. до н. е. і його виникнення пов'язують із іменем легендарного 

імператора Хуан-ді (Жовтий імператор). Даосизм є однією з двох корінних китайських 

релігійно-філософських систем (іншою є конфуціанство), які значно вплинули на розвиток 

китайської культури. Витоки даосизму можна побачити в шаманських старокитайських 

віруваннях. В сучасній даології існує серйозна проблема розмежування релігійного та 

філософського напрямків в даоській традиції, яка не розв'язана повністю й досі. 

«Філософський» даосизм вважається початковим, а «релігійний» - більш пізнім. Під 

«філософським даосизмом» зазвичай мається на увазі вчення, викладене в «Дао-де цзін» 

«Чжуан-цзи» та пов'язаних з ними текстів. В політиці і виживанні, даос шукає дієвого шляху 

найменшого спротиву і скромності. Всі крайні позиції ведуть до своїх протилежностей. Все є в 

русі, за винятком самого Дао (Шляху), який визначає рівновагу між протилежностями їнь та ян. 

За твердженням даосів, світ у цілому і людина зокрема характеризуються трьома видами 

життєвої енергії: шен (дух), ци (дихання) і цзін (життєва субстанція). Під час медитації людина 

прагне до злиття мікрокосму (її) з макрокосмом (всесвітом). З цією метою людина повинна 

позбутися від дуалістичного сприйняття дійсності; іншими словами, вона має ототожнити своє 

Его зі всім всесвітом, тобто позбутися від суб'єктно-об'єктної свідомості. Отже, даоська 

медитація глибоко містична. Містичний союз зі всім сущим не піддається раціональному 

поясненню; збагнення здійснюється безпосередньо через досвід. Таким чином, затверджується 

фундаментальне положення даосизму, згідно з яким розказане Дао не є достеменним Дао. Те, 

що пізнається під час медитації не піддається словесному вираженню. Якщо все перебуває в 

процесі постійної зміни, ідентифікація власного «Я» стає ілюзією, явною помилкою, але рано 

чи пізно людина буде вимушена змиритися з реальністю змін. Проте даосизм не схильний 

вдаватися до мудрувань і акцентує увагу на практичному здійсненні цієї концепції. Людина 

повинна переконатися на власному досвіді в суті питання, тобто усвідомити дійсну реальність і 

відчути себе частиною потоку Дао. 

Подібно до водного потоку, життя людини повинне протікати шляхом найменшого 

опору. Отже, ідеалом даосів є існування, вільне від проявів пристрастей і амбіцій. Проте 

серйозною перешкодою на шляху до звільнення від мирських бажань є освіта, бо знання 

збільшує схильність до бажань і амбітних прагнень. Саме тому даоси розробили теорію 

мислення, що перешкоджає підвищенню інтелектуального і освітнього рівнів. Природна 

простота (пю) виявляється в спонтанних вчинках (ву-вей), які відбивають природну гармонію. 

У процесі ву-вей особа виражається в своїй первісній простоті й єднанні з навколишнім світом. 

У цьому випадку свідомість не встигає проявити свій раціональний початок і підсвідомість бере 

на себе функції управління особою. Вказані якості сприяють усвідомленню природи всіх живих 

істот і місця людини на цьому світі. Подібно до буддистів, даоси співпереживають всім живим 

істотам. Де (чеснота) і Ч'і (енергія) являють собою силу беззусильної дії доступної для даоса. 

Основні категорії Даосизму. Дао (道) - буквально шлях, в даосизмі-духовність. Дао 

означає Шлях осягнення законів природи, її закономірностей. Вчення закликає людей жити за 

природними законами, відповідно до Дао, універсальним гармоніювальним принципом. Дао 
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трактується як абсолютна категорія, що не піддається опису, одвічний всесвітній принцип. На 

початку «Дао де цзін» сказано: «Дао, про яке можна говорити, не є достеменним Дао». Дао 

безтілесне і не піддається плотському сприйняттю, воно скрізь і ніде, безформне і безіменне, 

нескінченне і вічне, порожнє, але невичерпне. Воно - прабатько всього, включаючи богів. Все 

народжується з Дао і все вирушає в Дао. Саме Дао знаходиться в безкінечному циклічному 

кругообертанні: не досягаючи межі воно знов спрямовується до витоку. Дао - вищий закон 

буття, але не буття, як таке; воно поза буттям, за його межами, але це не Бог, не надприродна 

сила, бо Дао природне хоча і неосяжне.Де (德) - буквально відвага або мораль. Сила, або 

порядок речей у всесвіті.Дао непізнаване, але всюдисуще. Те, про що можна говорити, 

називається Де (проявлена потужність). Це поняття демонструє Дао у дії, проявляє його 

потенційну енергію в об'єктах творіння. Якщо Дао - це тотальна суть світу, то Де - це загальний 

космічний принцип, що визначає для кожного об'єкта належну форму і послідовність майбутніх 

йому трансформацій, це втілення певного внутрішнього життєвого принципу породженого Дао, 

того, що зв'язує кожного з Дао, це прояв тотальної суті світу в реальності. Якщо суб'єкт або 

об'єкт дотримуються дао (іншими словами, діють природним чином), їх наповнює енергія (де). 

При цьому не йдеться про якусь силу, що прагне до насильницьких змін, що суперечило б самій 

суті вчення, а про природну силу, що повністю виявляє природний потенціал. За аналогією з 

водою, Дао подібне до потоку, силу перебігу якого представляє де.У-Вей (無為) - буквально не-

дія - розуміння того, коли потрібно діяти та не діяти, перебуваючи у гармонії з Дао 

Ключовий термін, що позначає утримання від активних дій, - у-вей. Його можна 

перекласти як невтручання, хоча саме слово зовсім не має на увазі абсолютної пасивності. 

Навпаки, це дія, але здійснена відповідно до двох принципів:  жодне зусилля не має бути 

витраченим даремно; не слід робити нічого, що не відповідає законам природи. У-вей слід було 

б перекласти як спонтанна або природна дія. Це те, що людина робить інтуїтивно, не плануючи. 

Це дія, мотивована реальними обставинами, а не фантазіями. Часто ми діємо всупереч своїй 

натурі з єдиною метою - довести яку-небудь ідею або принцип. У такі моменти особа 

внутрішньо суперечлива: емоції підказують одне, раціональний початок - інше, свідомість - 

третє. У таких умовах вчинок малоефективний і неприродний оскільки є результатом 

компромісу між різними сферами свідомості. у-вей втілює спонтанну і природну поведінку. 

Діючи таким чином, ми не задаємося питанням правочинності вчинку, а просто здійснюємо 

його. 
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БРАХМАНІЗМ 

 

Термін «брахманізм» був запропонований у 19 столітті, але й зараз деякі джерела 

поширюють на цю релігію назву «індуїзм», розглядаючи брахманізм як його ранню форму. 

Назва релігії походить як від домінуючої позиції варни священиків-брахманів, так і від 

значення Брахми як верховної сили. Брахманізм відрізняється від індуїзму, що розвинувся 

пізніше багато в чому на його основі, тим, що в індуїзмі значна увага приділяється окремим 

божествам, таким як Вішну і Шива, та існує поклоніння їм - бхакті. З другого боку, він 

відрізнявся і від ведизму, що зосереджувався на складній міфології з великим числом божеств. 

Хоча брахманізм був переважно замінений іншими релігіями, зараз все ще існує консервативна 

секта його послідовників - шраута. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%97%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%85%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B0
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Ідеї брахманізму викладені у багатьох літературних творах класичного періоду, таких 

як Брахмани, Араньяки і Упанішади. Поряд з релігійно-філософськими текстами в період 

брахманізму з'явилася і більш практична література - Смріті, що має вигляд настанов і правил 

здійснення ритуалів. 

Політико-правові ідеї брахманізму. Ідеологія брахманізму спрямована на утвердження 

верховенства родової знаті в утворенні держави. Вже у «Рігведі» дається релігійне освячення 

поділу суспільства на чотири стани, що походили з першолюдини Пуруші: брахманів - з його 

вуст, кшатріїв - з рук, вайшіїв - зі стегон і шудр - зі ступень. Хоча члени усіх варн вважалися 

вільними, дві перші варни (жерці - брахмани і кшатрії - царі, воєначальники, воїни) були 

панівними, а дві інші (вайшьї - вільні общинники, хлібороби, торговці і шудри - вільні, але бідні 

ремісники, прислуга) залежними. Стверджувалися вічність і непорушність такого установлення 

Брахмою, право брахманів на керівництво у політичному, соціальному і духовному житті 

суспільства. 

Закони Ману. Соціально-політичні ідеї різних шкіл брахманізму відображені в 

численних законодавчих і політичних трактатах. Найбільш авторитетним серед них був трактат 

Манавадхармашастра («Повчання Ману про Дхарму» -  складений у період II ст. до н.е. - II 

ст.н.е.), відомий як «Закони Ману». Світ, природа і суспільство згідно з брахманістською 

концепцією підлягають світовому закону (рта), установленому вищим божеством Брахмою. Цей 

закон визначає місце і правове становище кожного стану (варни) у суспільстві, кожної людини 

в них. У «Законах Ману» про брахманів говорилося: «З живих істот найкращими вважаються 

одушевлені, …між людьми - брахмани». Вайшії повинні були обробляти землю, пасти худобу і 

торгувати. Шудри повинні служити вищим трьом варнам зі смиренністю - стверджували 

«Закони Ману». Формально шудри були вільними, але те становище в суспільстві, яке 

відводили їм «Закони Ману», мало чим відрізнялося від положення рабів. В ідеології 

брахманізму були розроблені детальні правила життя для шудр, а також для інших нижчих 

станів, до яких зараховувалися народжені від змішаних шлюбів, раби і недоторкані. Станова 

приналежність визначалася від народження і була довічною. Засобом, що забезпечує кастові 

приписи, виступав в брахманізмі державний примус, що розуміється як продовження караючої 

сили богів. Ідея покарання була основним принципом політичної теорії - їй надавалося 

настільки величезне значення, що саму науку управління державою називали вченням про 

покарання. Будучи сином божественного владики, покарання (данда) у своєму земному вигляді 

означає буквально палицю, а зміст управління (дандаїті) - «керівництво (володіння) палкою». 

«Закони Ману» містять справжній панегірик покаранню як охоронцю дхарми і всіх живих істот. 

«Покарання - цар… Якби цар не накладав безустанно покарання на тих, хто заслуговує його, 

більш сильні засмажили б слабких, як рибу на вертелі… ніхто не мав би власності і відбулося б 

перемішання вищих і нижчих. Увесь світ підкоряється (тільки) за допомогою Покарання…». 

Визначаючи примус як головний метод здійснення влади, ідеологи жрецтва вбачали його 

призначення в тому, щоб "ревно спонукати вайшіїв і шудр виконувати властиві їм справи, так 

як вони, уникаючи притаманних їм справ, приголомшують цей світ. 

У Махабхараті відзначалося: мудрі, тобто брахмани, вважають покарання справедливістю, 

тотожній закону. Політика покарання веде до успіху. Нерівність прав і обов'язків членів різних 

варн означає і їх нерівність перед законом у питаннях злочину і покарання. Переселення душ 

після смерті не рятує від загробної кари. 

Державну владу «Закони Ману» описують як одноосібне правління правителя. Держава 

в цілому складається з семи елементів: цар (правитель), радник, країна, фортеця, скарбниця, 

військо і союзники. Найважливіший елемент в цьому переліку - цар. Вчення про «семичленне 

царство» являло собою одну з перших в історії спроб створити узагальнений образ держави.За 

«Законами Ману» усі варни і їх члени повинні слідувати дхармі - вічному моральному закону, 

обов'язку, тлумачення змісту яких належить виключно брахманам. «Саме народження брахмана 

- вічне втілення дхарми… Адже брахман, народжуючись для охорони скарбниці дхарми, займає 

вище місце на землі як владика всіх істот». Основна дхарма тлумачилася як не нанесення 

шкоди, правдивість, не присвоєння чужого, чистота і приборкання почуттів. Приналежність до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83-%D0%A1%D0%BC%D1%80%D1%96%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0
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однієї дхарми не означало рівноправність варн -  у них різні права і обов'язки. У «Махабхараті» 

відзначається: дхарма «випливає з багатства, як гірська ріка зі скелі». Переродження людини і 

перехід у вищу касту брахманами допускали лише після її смерті, у «майбутнім житті», як 

нагорода за дотримання дхарми, терпіння і смирення. 

Політичним ідеалом брахманізму було своєрідна теократична держава. Брахмани 

прагнули того, щоб правителі визнали верховенство релігійного закону над світським. Теорія 

брахманізму відображала в цьому відношенні ідеї, за допомогою яких жрецтво боролося за 

політичну гегемонію в суспільстві. 
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БРАХМАНІЗМ – РЕЛІГІЯ ДАВНЬОЇ ІНДІЇ 

 

Населення Індії поділялося на варни – спадкові соціальні групи, які зв'язані, перш за 

все, професійною діяльністю, яка і визначає їх місце в суспільстві. Шлюби дозволяються лише 

в межах вари. Пізніше варни стали зватися кастами.Кастова будова суспільства, яка 

утвердилася у Стародавній Індії, була зафіксована десь в 5 ст. до н. е. в збірнику, який дістав 

назву Законів Ману. 

Закони Ману встановлювали поділ суспільства на чотири касти: брахманів,- кшатріїв, 

вайшіїв і шудр. Найвища – брахмани. Це жерці, що тлумачили Веди і здійснювали 

жертвоприношення і інші релігійні церемонії, а також приймали участь в керівництві 

державою. 

Міф, який зафіксований в Законах Ману, пояснює виникнення варн так – Брахма для 

збереження Всесвіту створив з частин свого тіла людей: із уст – брахманів, щоб вони вивчали 

Йсди, творили жертвоприношення, стримували і роздавали милостиню; із рук – кшатріїв, щоб 

вони охороняли підданих, роздавали милостиню, приносили жертви і вивчали Веди; із стегон – 

вайшіїв, щоб вони пасли худобу, роздавали милостиню, приносили жертви, вивчали Веди, 

займалися гандлем, лихварством і землеробством; із ніг – шудрів, яким було приписане одне 

заняття – служити цим варнам з цілковитою покорою.  

Брахманізм являє собою вищий ступінь релігійної свідомості, оскільки він є новим 

кроком в опануванні людським розумом сутності дійсності, він має певний антологічний і 

гносеологічний сенс. Як і ведична релігія – це культ природи і обожнення соціальних порядків. 

Це висловлює пантеон брахманістських богів. їх очолює тріада богів – Трімурті. На чолі їх – 

Брата, творець Всесвіту. Поруч з ним добротворячий бог – охоронець Вішну і грізний бог Шва. 

Ці боги мають багато інших функцій, вони доповнюють і уточнюють головні функції. Недарма 

ж Вішну і Шіва мають по тисячі імен та епітетів.  

Анімістичні погляди у брахманізмі досягають високого розвитку: уся природа 

одухотворена, всюди існують духи і душі. Душа людини вічна. Після смерті людини вона не 

вмирає, а перевтілюється в тіло іншої людини, тварини, навіть в предмети природи. Таке 

перевтілення зветься сансарою. Перевтілення людських душ відбувається як наслідок оцінки 

людського життя, це нагорода чи стягнення за добро чи зло в житті – це карма. Для кожної 

людини є своя карма, що означає неминучість, збіг невідворотних причин. Ця карма має свій 

характер, свої правила для кожної варни, бо Брахма встановив для них дхарми – норми, закони 

життя (виконання чи нехтування дхарми і є привід карми). В брахманізмі одержує застосування 

традиційна релігійна ідея потойбічного стягнення. Після смерті людини бог Яма старанно 
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оцінює життя людини. Якщо людина за життя виконувала належну їй дхарму, душа її одержує 

перевтілення в тіло людини, що буде процвітати, мати успіх у житті в тій же варні, що і померла 

людина. Може одержати перевтілення і в тіло людини вищої касти, навіть в тіло брахмана, а 

душа брахмана, якшо він добре виконує свою дхарму, потім потрапляє в рай. Порушення 

людиною законів і правил своєї варни веде до перевтілення в гірший бік: душа людини 

потрапляє в тіло людини нижчої касти, в тіло шудри, а то і раба, навіть тварини, до того ж самої 

гиденної, а потім – прямо в пекло. 

 Отже, ідеологія брахманізму спрямована на утвердження верховенства родової знаті в 

утворенні держави. Хоча члени усіх варн вважалися вільними, дві перші варни (жерці – 

брахмани і кшатрії – царі, воєначальники, воїни) були панівними, а дві інші (вайшьї – вільні 

общинники, хлібороби, торговці і шудри – вільні, але бідні ремісники, прислуга) залежними. 

Стверджувалися вічність і непорушність такого установлення Брахмою, право брахманів на 

керівництво у політичному, соціальному і духовному житті суспільства. 
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Для розуміння даної теми слід зазначити, що міжконфесійні відносини – це відносини 

між представниками різних релігійних общин та організацій (церков). Становлення релігійно-

церковного комплексу держави, подальша гармонізація та розвиток державно-конфесійних 

відносин становлять відновлення духовних цінностей, вдосконалення потенціалу Церкви в 

аспекті національного розвитку. Українська держава, послідовно дотримуючись 

загальновизнаних та зафіксованих вітчизняним законодавством принципів відокремлення 

церкви від держави та невтручання у внутрішні справи релігійних організіацій, всіляко сприяє 

налагодженню та поглибленню міжконфесійного порозуміння, опрацюванню ефективних 

механізмів співпраці держави і церкви в гуманітарній сфері. Результатом такого співробітництва 

стало зміцнення суспільного порозуміння, подолання міжрелігійних протистоянь, забезпечення 

захисту прав віруючих і релігійних організацій, утвердження толерантності у громадській 

свідомості. Для зручності співпраці між державою та релігійними організаціями у грудні 1996 

року було утворено Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), як 

представницький міжконфесійний консультативно-дорадчий орган з метою об‟єднання зусиль 

Церков і релігійних організацій у справі духовного відродження України, координації 

міжцерковного діалогу як в Україні, так і за її межами, участі в розробці проектів нормативних 

актів з питань державно-конфесійних відносин, здійснення комплексних заходів добродійного 

характеру, до складу якої входять 19 Церков і релігійних організацій (православні, католики, 

протестанти, юдеї, мусульмани), що складає близько 95 % релігійної мережі України. Метою 

цього органу є об‟єднання зусиль Церков і релігійних організацій, координації міжцерковного 

діалогу як в Україні, так і за її межами, участі в розробці проектів нормативних актів з питань 

державно-церковних відносин, здійснення комплексних заходів добродійного характеру. 

Загалом, розвиток подій у церковно-релігійній сфері свідчить про рух державно-конфесійних 

відносин на партнерських засадах. Протягом останніх кількох років Всеукраїнська Рада Церков 

і релігійних організацій (ВРЦіРО) зайняла провідне місце у формуванні міжконфесійного 

діалогу в Україні. Об‟єднуючи у своєму складі провідні християнські Церкви (православні, 

католицькі та протестантські), одне іудейське та три мусульманські релігійні об‟єднання, 



348 

 

ВРЦіРО фактично складає приблизно 90% релігійної мережі України. Саме тому рівень діалогу, 

співпраці та досягнутих домовленостей у межах цього консультативно-дорадчого органу, що діє 

на громадських засадах без статусу юридичної особи, є прикладом найбільшого суспільного 

порозуміння у релігійному сегменті. Важливе значення має сам факт зустрічей, спілкування та 

постійного діалогу глав та представників релігійних об'єднань, що безперечно сприяє побудові 

толерантних та партнерських відносин у релігійному середовищі України. ВРЦіРО активно 

сприяє пошуку міжконфесійного порозуміння, у діалозі з органами державної влади розглядає 

питання щодо вдосконалення чинного законодавства. Наприклад у  галузі свободи совісті та 

діяльності релігійних організацій, заходи стосовно захисту та утвердження моральності у 

суспільстві тощо. 8 липня 2005 року було видане доручення № 1-1/657 щодо удосконалення 

державно-церковних відносин, подолання морально-духовної кризи суспільства, поєднання 

зусиль держави, громадянського суспільства і релігійних організацій у створенні 

високодуховного виховного середовища, яким, зокрема, передбачалося створення при обласних 

державних адміністраціях церковних рад в якості консультативно-дорадчих органів. Поява і 

подальше функціонування останніх зарекомендували себе з найкращої сторони: у взаєминах 

місцевої влади з конфесіями почав превалювати дух партнерства, істотно зменшилась кількість 

протистоянь на релігійному ґрунті. 

Слід зауважити, що всередині ВРЦіРО сформувались певний рівень довіри та принципи 

співробітництва. Ефективність Ради полягає у тому, що активні її члени намагаються докласти 

зусиль до пошуку консенсусу по усіх питаннях порядку денного засідань, сприяючи внутрішній 

консолідації та підвищенню впливу ВРЦіРО на громадську думку та політикум задля 

утвердження у суспільстві високих моральних стандартів та посилення співпраці у виконанні 

соціальної функції Церков і релігійних організацій. Саме тому склад Ради є доволіусталеним та 

повільно розширюється, оскільки кандидати на членство у ВРЦіРО мають засвідчити 

спроможність підсилити роботу Ради. Для поглиблення як державно-конфесійного, так і 

міжконфесійного діалогу, опрацювання конкретних механізмів співпраці між Державою і 

Церквою в різних сферах важливою є діяльність державно-церковних консультативно-дорадчих 

органів при міністерствах та відомствах у форматі громадських рад. 

Так, свою роботу активно продовжує Громадська рада з питань співпраці з церквами та 

релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України.  

Отже, характер впливу міжконфесійних стосунків на суспільне життя в 

полікультурному суспільстві залежить від багатьох чинників. Він може суттєво змінюватися, 

набувати специфічних особливостей. Також, стан міжконфесійних відносин значною мірою 

залежить від забезпечення прав віруючих на задоволення їх релігійних потреб, а також 

взаємного ставлення конфесійних та церковних громад (релігійної толерантності громад і 

віруючих).  Однак, слід пам‟ятати, що функції релігії не завжди збігаються з соціальними 

функціями релігійних організацій, тому що останні включаються до загальної системи  

економічних, політичних та інших суспільних відносин і виконують безліч нерелігійних 

функцій. Особливість української моделі міжконфесійних відносин полягає в тому, що на 

території України одночасно діє велика кількість конфесій, які належать до різних релігійних 

напрямків та мають різне підпорядкування з центрами як в Україні, так і за її межами.  
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Минуле сторіччя значно змінило соціальне та правове становище жінки у 

європейському співтоваристві та у Сполучених Штатах Америки. Завдяки загальним 

демократичним змінам і феміністському руху жінкам вдалося досягти рівноправ‟я у багатьох 

сферах суспільно-політичного та церковного життя. Хоча церква АСД також має з даного 

питання досить сталу позицію, перманентно підтримуючи боротьбу жінок за свої права в 

офіційних заявах, рекомендаціях та інших документах, але варто зауважити, що гендерне 

питання досі не знайшло свого повного вирішення у соціальній доктрині АСД.Окремо протягом 

двох років питання про теологічні засади висвячення жіноцтва вивчав спеціально створений 

комітет, проте позитивних результатів, тобто консенсусу з окресленого питання так і не було 

досягнутоРеакція церков на дискусії щодо місця та ролі жінок у церкві є різною, і дискусія в 

адвентизмі має свої особливості. Для більш глибокого розуміння цієї проблеми необхідно 

розглянути та осмислити варіанти вирішення гендерної проблеми, які існують у Всесвітній 

Церкві АСД. Противники висвячування жінок апелюють до простого, проте найвагомішого 

аргументу – Біблії,наголошуючи на тому, що якщо в Біблії немає жодного прикладу 

висвячування жінок та настанов з даного питання, то рукопокладення жінок варто вважати 

небіблійною практикою. Зокрема, піж час дискусій зустрічаємо звернення до позиції апостола 

Павла, який писав про жінок таке: «навчати я не дозволяю, ані панувати над мужем»1 Тим. 2: 

12). Аргументом на користь цього слугує першість чоловіка при творінні, вторинність жінки та 

її статус помічника (1 Тим. 2:8-15). На думку консерваторів, вчення апостола про призначення 

чоловіка як лідера в сім‟ї та суспільстві, ґрунтується не на культурному контексті або місцевих 

особливостях, а на біблійному погляді щодо споконвічної ролі чоловіка та жінки. Це 

підтверджується у 1-ому Посланні апостола Павла до Коринтян (1Кор. 11: 3), де він зазначив, 

що «всякому чоловікові голова Христос, а жінці голова – чоловік, а Христу глава – Бог». Як 

бачимо, за цим визначенням апостола, верховенство чоловіка засноване на вселенському 

порядку. Перші дві глави книги Буття також розглядаються прихильниками першої позиції як 

очевидний доказ того, що з початку віку, ще до гріхопадіння, Бог визначив чоловіку керівну 

роль над жінкою і навіть над всією землею.  

Ті адвентисти, які наполягають на позитивному вирішенні питання жіночого 

рукопокладення, при наведенні власних аргументів так само апелюють до Біблії, підкреслюючи, 

що «у Біблії немає заборони на висвячення жінок, але є ідея рівності».Найвагомішим 

аргументом прихильників жіночого священства є вислів з третього тому «Свідоцтва для 

Церкви» Е.Уайт, яка зауважила: «Коли Бог створив Єву, то визначив, що вона, з одного боку, не 

повинна нічим поступатися чоловікові, а з іншого – не повинна ні в чому перевершувати його, 

але в усьому залишатися рівною йому».На підтримку даного аргументу університетом Ендрюса 

було зроблено спеціальну заяву. Також прихильники рукопокладення наводять ще один цікавий 

аргумент, відповідно до якого стверджують, що у главах Нового заповіту взагалі немає дефініції 

«висвячення» відповідно до того контексту, в якому воно використовується в наш час. Звідси, 

аргумент консервативної коаліції про те, що «Біблія нічого не говорить про висвячування 

жінок», не є переконливим для прихильників радикальних змін у цій сфері, які наголошують на 

тому, що «Біблія нічого не говорить про рукопокладення чоловіків».Прихильники 

«компромісної» позиції вважають за можливе вироблення Церквою АСД комплексної позиції з 

питання рукопокладення, яка б дозволила у відповідному регіоні шукати нові форми 

застосування Божественного ідеалу для місцевої ситуації. Також прихильники компромісної 

позиції не заперечують чоловіче лідерство як Божий ідеал, водночас підкреслюючи той факт, що 

в силу різних обставин жінкам доводиться брати на себе роль духовного лідера, наводячи, в 

якості прикладу, ситуацію, що склалася сьогодні в Китаї, де протестантські церкви налічують 

сотні тисяч членів, а великий відсоток пасторів становлять жінки. 

Так, учасники «Консультацій» закликали до відродження «апостольського чину 

дияконіс» на основі давніх прикладів, відомих за багатьма джерелами, що на думку учасників 

«консультацій» дало б можливість «підкреслити гідність жінки та показати визнання її внеску в 

усі справи Церкви». 
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Тут необхідно наголосити на тому, що дане рішення відповідає позиції Е. Уайт з цього 

питання. Дане питання для Церкви АСД є дуже болісним, а відсутність консенсусу може 

призвести до розколу всередині Церкви, адже вже зараз представники постмодерністського 

напряму Церкви АСД в Нідерландах, порушивши робочий курс Генеральної Конференції у 

питанні жіночого рукопокладення, здійснили обряд висвячення Гізели Беркель-Лармоні, яка 

стала першою в Європі жінкою-пастором Церкви АСД, а керівництво Церви АСД у 

Нідерландах, здійснивши цей обряд у гаазькій церкві, стало в опозицію до Генеральної 

Конференції. УУК ЦАСД належить до консервативного крила адвентистів, але сама практика 

висвячення дияконіс, традиційна для ЦАСД, робить цей консерватизм більш прогресивним, ніж 

консерватизм православних. 

 

УДК 241  

ЛУКАНЮК  Христина,  студентка 2 курсу    

факультету харчових  технологій  та   

управління якістю продукції АПК 

Національний університет біоресурсів  

і природокористуванняУкраїни 

Науковий керівник – САВИЦЬКА І.М.,  

канд. філос. наук, доцент  

 

СТАВЛЕННЯ ДО ПОДРУЖНІХ ЗРАД У РІЗНИХ РЕЛІГІЯХ СВІТУ 

 

Згідно з результатами світових досліджень 76% чоловіків протягом подружнього життя 

мають хоча б один позашлюбний зв'язок. У жінок такий показник становить 21%. Але варто 

задуматись чи являється адюльтер гріхом ? Адже в більшості випадків бажання зрадити людині, 

з якою ти перебуваєш у стосунках має якісь вагомі причини. 

Як відомо, нерідко на зраду підштовхують внутрішньосімейні конфлікти, рутинність 

стосунків, втрата інтересу до партнера. До поширених підстав для зради відносяться такі, як 

бажання спробувати щось нове, нестача відчуттів, авантюри. Поруч з цим стоїть незадоволення 

якістю чи кількістю фізичної близькості з законним чоловіком чи дружиною. Така ітерпритація 

зради як помста більш властива жінкам, що таким чином вивільняють свою злість на 

благовірного. В чоловіків бажання зрадити стоїть поруч із необхідністю довести самому собі 

перевагу над іншими, тут значну роль відіграє інстинкт самця. І зовсім незначна частка людей 

зраджує своїм законним партнерам від нудьги, або ж зовсім безпричинно. 

А яке ж ставлення до даного явища представляють світові релігії ? Так у християнстві 

перелюбство входить до десятки основних гріхів, що може бути скоєний віруючим. Більше того, 

згідно із Старим Завітом за перелюбство передбачалась смертна кара. 

Тора – перше п'ятикнижжя Біблії в іудаїзмі, засуджує зраду у будь-яких її проявах. 

Згідно з цим писаннням, жоден одружений єврей, не порушуючи при цьому релігійні закони, не 

може вступити в інтимні стосунки з жінкою, яка не являється його дружиною. Окрім того, 

єврейський релігійний закон забороняє чоловіку продовжувати проживати з невірною 

дружиною в одному домі, він зобов‟язаний з нею розлучитись. 

В ісламі бачення зради ще більш жорстоке. Покарання передбачене не тільки тим 

особам, що зрадили законним дружині чи чоловікові, а й тим, у кого були інтимні стосунки до 

вступу у шлюб. За це зрадниця розплачувалась життям шляхом публічного побиття камінням 

або ж тюремним ув‟язненням на термін до десяти років, і певною кількістю ударів різками чи 

публічним осудом для чоловіків. За неузаконені стосунки з фізичним контактом винуватця 

чекало сто ударів батогом. 

У релігіях Давнього Світу покарання за зраду стосувалось переважно жінок. Так, 

смертельна кара за позашлюбний зв‟язок передбачалась Законами Ману в Давній Індії, а також 

у Давньому Єгипті та Греції. В Давньому Римі чоловік, що застав свою дружину під час 

перелюбства міг позбавити її життя, не отримавши за це жодного покарання. Поруч з усім цим, 



351 

 

зрада, учинена чоловічою стороною населення відносились до цілком природніх явищ. Ніяких 

моральних чи фізичних покарань для чоловіків не передбачалось. 

Якщо взяти закони Нігерії та Пакистану, то в даних країнах за адюльтер вважались і 

випадки, коли дружина була зґвалтована іншим чоловіком. За це законний партнер міг покинути 

її, забравши від неї усе надбане майно, або ж учинити над нею самосуд. 

Отже, фізична зрада осуджується більшістю релігій світу і часто-густо передбачає 

смертельне покарання за скоєне. Звичайно, сучасний світ не надто позитивно ставиться до даної 

розправи і покарання за адюльтер не настільки жорстокі. 

Моє ставлення до зрад, як і, думаю, в більшості людей є негативним. Потрібно зважати 

на той факт, що зради прощаються, але ніколи не забуваються. 
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ЛЮБОВ У ФІЛОСОФСЬКИХ МІРКУВАННЯХ 

 

Вчені вважають, що любові не було навіть у ті часи, коли бере свій початок 

одношлюбність. Спираючись на Моргана і Бахофена, Енгельс писав про те, що цілком 

зрозуміло, що фізична краса, дружні відносини, схожі прихильності викликали у людей різної 

статі прагнення до статевого зв'язку, що як для чоловіків, так і для жінок не було зовсім 

байдуже, з ким вони вступали в ці відносини. Проте від давніх днів до сучасної статевої любові 

ще нескінченно далеко. Пов‟язаний з тілесними симпатіями був ранній ерос античності.  Багато 

разів йде мова в міфах про те, що боги перевтілювалися в людей, аби у їхньому образі з'явитися 

до коханих. Цікавим є той факт, що любов з'являється в часи, коли жінка втрапляє під панування 

чоловіка. Можна було б припустити, що любов виникла в історії як психологічна відплата за 

жіноче рабство:  підкоривши жінку, чоловік сам потрапив до неї в полон. 

Думки мислителів про любов у давнину розходилися подібно нашому часу. Один із 

великих засновників школи кініків Діоген Сінопський пропагував думку, що пристрасну любов 

не потрібно вважати річчю єдиною, тому він оголосив, що любов – справа тих, кому нема чим 

зайнятися. 

На противагу Діогену Емпідокл вважав, що любов породжує гармонію та красу. Платон 

вбачав у любові особливу божественну силу, яка допомагає людині долати вроджену 

недосконалість. Любов виковує в людині духовну піднесеність, наголошував він. Платон 

трактував любовні переживання широко і об'ємно як особливу енергію, що йде з Космосу.  

Великийлогік Аристотель шукав у коханніпередусімкористь для себе – в людини, сім'ї, 

суспільства. І що стосується сім'ї, до прикладу, метою любові вважав дружбу. 

Вельми споріднені з сучасними поглядами стосовно любові й сімейного побуту 

висловлює Плутарх. Він знаходять у коханні поезію, що осяює життя, і таку практичну користь 

як для родини, так і для суспільства. 

З плином часу все більше розпадається древній синкретизм. Духовність ще має ознаки 

та впливи тілесності. Проте вона часто вже самостійна, незалежна, вже існує сама по собі. 

Любов все частіше пронизується душевними взаємопритяганнями, і це видно не тільки в ліриці, 

а і в пізньоантичному романі. 

З часів античності й до сьогодні просліджується тема щастя і нещастя у коханні. Теми 

горя і болю в античній драмі, в ліриці, та  взагалі у поетів решти епох – від Петрарки до Єсеніна 

чи Маяковського. 
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Види любові у філософії античності. Ерос – любов-пристрасть, любов на рівні з 

шаленством. Стародавні греки казали: еротоманія – божевільна (безрозсудна) любов. Дієслово 

ереоманео – бути божевільним від любові. Ерос –  це статева любов. Отже, звідси еротіке – 

мистецтво любові та назва твору римського поета Левія Еротопайніон – «Любовна забава», що є 

аналогічною латиномовній поемі Овідія – «Мистецтво кохання». Правда, любов-пристрасть 

може також бути націлена  і на інше. Геродот писав про спартанського царя Павсанія, що 

останній хотів стати тираном всієї древньої Еллади. Любовна пристрасть, як всяка пристрасть, 

рідкісна й нетривала. Як все безмірне (древні греки розуміли нерозумне, божевільне як 

безмірне), пристрасть, пожираючи свого носія, пожирає себе. 

Ерот – прагнення від гіршого стану до кращого. Ерот – це любов до прекрасного , а 

мудрість – одне з найпрекрасніших на світі благ, тому Ерот в зображенні Сократа – Платона – 

любитель мудрості, філософ. 

Філія – це не стільки любов, скільки закоханість. «Філією» ще називають любов до 

батьків, до товаришів, до рідної землі, до братів, до батьківщини, любов до пізнання, любов до 

бога тощо. 

Агапе є більш м‟якою, ніж «філія». В її основі жертовна  любов до «ближнього». Саме 

про таке розуміння любові свідчило християнство. У християн були у звичаї «агапе» – братські 

трапези. 

Сторге то є любов як прихильність, особливо вона переважає в сім'ї, коли люди вже 

настільки прив'язані один до одного, що не можуть уявити собі життя одне без одного. Така 

любов буває не тільки в сім'ї. 

Ерос у розумінні видатного філософа Зигмунда Фрейда. Термін любові означає 

узагальнення всього того, що відбувається від енергії лібідо, тобто статева любов з метою 

злягання, а також любов до себе, любов батьків, любов дітей, дружба і загальнолюдська любов. 

Філософ писав: «Психоаналіз навчив нас розглядати всі ці явища як вираження одних і тих же 

мотивів первинних позивів». 

Існує дві течії любові – ніжне та тілесне. У нормальному стані вони повинні зливатися 

разом у акті статевої любові, в іншому випадку людина приречена страждати імпотенцією або 

фригідністю. З цих двох течій ніжне зароджується набагато раніше, ніж чуттєве, ще в дитинстві 

починають з'являтися його зачатки. Воно спочатку націлене на членів сім'ї, на тих, хто зайнятий 

вихованням дитини. Також воно містить і деяку частку статевого потягу, підтвердження цього є 

те, що дитина обіцяє одружитися на мамі, тату, вчителю. 

Чуттєва любов засуджена до згасання, якщо вона задовольняється. Для того, щоб 

тривати, вона з самого початку повинна бути змішана з чисто ніжними, тобто загальмованими в 

цільовому відношенні компонентами. 

Аскетичні течії християнства дали любові психічну цінність, якої їй ніколи не могла 

дати язичницька давнина. Найвищого значення любов досягла у аскетичних ченців, усе життя 

яких була наповнена майже виключно боротьбою зі спокусами тіла. Сексуальне обмеження 

необхідне для культурного розвитку. Так як енергія лібідо, не маючи виходу, буде направлено на 

творчість. 
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Політеїстичні вірування і культи народів, що населяли території Давньої Греції та 

Давнього Риму заклали підвалини європейської культури, збагатили своїми ідеями світову 

цивілізацію. 

Давньогрецька релігія. Це система політеїстичних вірувань і культів племен та 

народів Стародавньої Греції періоду виникнення й розвитку рабовласницького суспільства. Для 

неї характерні такі типологічні риси як широкорозвинута міфологія та олімпійська ієрархія 

богів. Все, що оточувало давніх греків, було, за їхніми уявленнями, заселене божествами.Боги, 

чия поведінка тлумачилася за допомогою міфів, мали людиноподібний образ. Давні греки 

вважали, що боги не є творцями світу, а лише захопили його в готовому вигляді у титанів. 

Згідно зі старогрецькою міфологією, світ сам по собі вічний і не потребує творця. Відповідно до 

цього історія греками поділялася на доолімпійську та класичну олімпійську. 

Пантеон давньогрецьких богів ієрархічний і багатофункціональний. Очолює його Зевс – 

«батько людей і богів». У релігійній формі в ньому втілені риси патріархального владики - він 

панує над небом, землею, морем і пеклом. Родина Зевса складалася з його дружини Гери – 

покровительки шлюбу, сім ї і дітей, Аполлона – бога сонця і музики, Артеміди – богині 

полювання, Афродіти – богині краси і кохання, Афіни – богині мудрості, Гермеса – бога 

торгівлію. До родини Зевса також входили його брати: Посейдон – бог моря і Аїд – бог 

підземного царства. Все це боги Олімпу. 

Давньогрецький пантеон доповнювався також богами нижньої ієрархії. Це покровитель 

ковалів – Гефест, богиня землеробства – Деметра, бог виноробства та рослинності – Діоніс, бог 

пастухів – Пан. Важливе місце в пантеоні займають боги-герої – Прометей і Геракл. 

Специфічним для давньогрецької релігії є те, що вона не приділяє особливої уваги 

моральним проблемам, ідея потойбічної винагороди тут відсутня. Характерною її особливістю 

був полісний культ. Оскільки всі громадські акти супроводжувалися релігійними церемоніями, 

він був обов'язковим для усіх громадян. Виконавцями культу були як жерці, так  і офіційні 

державні особи. Храми вважалися житлом богів у буквальному розумінні і тому їх статуї 

визнавалися сповненими життя. 

Релігія Стародавнього Риму. Релігія Стародавнього Риму разюче відрізнялася від 

розвинутих релігій Стародавнього Сходу і Заходу, з властивими їм уявленнями про Всесвіт і 

складні поняття про богів. Це була система політеїстичних вірувань і культів рабовласницького 

суспільства, яка склалася на основі родових релігій, а згодом запозичила релігійні вірування 

стародавніх греків. В початковому стані їй притаманні залишки тотемізму, магії, фетишизму, 

анімізму. Римляни вважали, що походять від вовчиці, котра вигодувала засновників Риму – Рема 

і Ромула. Достатньо розвинутими тут також були землеробські культи. З утворенням класового 

суспільства і держави боги давньоримської релігії (їх було близько 30) стали 

загальнодержавними, не пов'язаними з певною територією. Найвищим серед держаних богів, 

що уособлював могутність Риму, вважався Юпітер – бог неба, світла, грому і блискавки, 

володар погоди і дощу, носій перемоги. Він очолював численний давньоримський пантеон 

богів. 

До досить впливових богів пантеону також належали Юнона – дружина Юпітера, 

Мінерва – богиня родючості, покровителька мирної пращ й ремесел, наук і мудрості, медицини 

й мистецтва, Марс – бот війни, Квірін – бог господарства. 

Велику роль у давньоримському культі відігравало жрецтво. Воно було ієрархічним, 

мало певну спеціалізацію: жерці-фламіни обслуговували якогось одного бога; жерці-авгури 

ворожили, беручи за основу характер польоту птахів; жерці-гарусники ворожили на нутрощах 

тварин; жерці-весталки доглядали вогнище в храмі богині Вести, Всіх їх обирали. Їхня праця не 

оплачувалася, але влада у них була безмежна. 

В часи республіканського Риму (кінець V ст. до н.е. - 30 р. до н.е.) остаточно 

сформувався культ 12 головних богів: Юпітера та Юнони, Нептуна і Мінерви, Марса і Венерн, 

Аполона і Діани, Вулкана і Вести, Меркурія і Церери. Всі вони мали відповідних богів у 

грецькому пантеоні. Для них були встановлені ритуальні трапези. На центральному місці Рима, 

де відбувалися збори громадян, було встановлено антропоморфні статуї богів. Усі релігійні 
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справи вирішував сенат. Релігія цього часу була і зброєю у боротьбі за владу. Правитель, 

прийшовши до влади, привласнював собі і верховенство в релігії, використовував її авторитет 

для закріплення свого становища. При цьому римські імператори ставилися до богів як до 

рівних собі, вважали, що їхній родовід йде від богів. 

В часи Римської імперії обожнення імператора було головним положенням в релігії, а 

імператорська влада поширювалася на всі релігійні справи, Спочатку римський культ був 

формальним, однак на зламі старої і нової ери в імперії набуває поширення містика. У боротьбі 

з ними офіційна влада намагалася встановити загальнодержавну монотеїстичну релігію, але це 

успіху не мало. Лише християнство, яке витіснило релігії стародавнього Риму, змогло виконати 

таку роль. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 

 

Релігієзнавство – порівняно молода і водночас одна з найдавніших галузей 

гуманітарного знання. Особливістю релігії є те, що в ній відображаються не якісь зовнішні 

природні і суспільні сили, а такий собі особистісний стан людини, який можна назвати станом 

самовизначення у світі, здобуття людною самої себе. Саме завдяки релігії природні й суспільні 

об‟єкти набувають ролі ціннісних орієнтирів, а людина одержує можливість відчути свою 

причетність до тих процесів, які відбуваються у Світі, але, в свою чергу, не одержали якогось 

логічного обґрунтування, виступають як продукт дії якихось незнаних Вищих Сил, що існують 

реально. 

У суспільстві сучасної незалежної України майже постійно, упродовж двадцяти років, 

відбуваються трансформаційні процеси. Необхідно підкреслити, що ключовим чинником 

стабільного розвитку  суспільства може стати релігійна система, тому що релігійність людини 

сприяє її терпимості, толерантності.  

Релігійна ситуація в сучасній Україні досить невизначена, бо існують проблеми у 

духовному розвитку українців, а також не є однозначним відношення державних структур до 

релігії. Ця проблема набуває особливої актуальності в умовах складного становлення 

української державності. 

Соціологічні опитування українців свідчать про зростання загальної кількості релігійно 

віруючих людей в Україні після проголошення державної незалежності. Але це  зовсім не 

означає, що ця віра є глибокою. Дуже часто це навіть не віра, а данина звичаю, наслідування 

поведінки інших, бажання «підстрахувати» себе при вирішенні якогось питання, бути 

захищеним, мати підтримку. Величезна кількість тих, хто час від часу відвідує церкву, живе не 

за законами релігійної моралі, а так, як вважає за потрібне. До віруючих відносять себе близько 

60 % громадян України; до невіруючих – близько 10 %. Майже кожен п'ятий дорослий українець 

вагається між вірою і невір'ям; кожен двадцятий - є байдужим до питання віри. 

Однак потрібно відмітити підвищення росту релігійності серед молоді. Аналізуючи 

причини цього явища, можна виділити такі основні напрями: спроби самовираження та 

самореалізаці молодої людини, данина новим, модним віянням, прагнення знайти морально-

етичну шкалу життєвих цінностей у постійно змінному світі. Сучасні соціологічні дослідження 

показали, що майже 40 % молоді впевнені в необхідності релігії і її можливості допомагати й 

втішати в скрутні моменти життя.  
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Панівною релігією в Україні є християнство, що представлене православними, 

протестантськими і католицькими конфесіями. У значно менший мірі представлені іудаїзм і 

іслам. Поряд з відомими традиційними релігіями, які охоплюють своїм впливом більшість 

віруючого населення, релігійне життя звязане також і з новими релігійними вченнями й 

культами - нетрадиційними релігіями, що знаходять своє місце в Україні (баптисти, адвентисти 

Сьомого дня та ін.). Слід зазначити, що до недавнього часу багато цих об‘єднань діяли в умовах 

конспірації через негативне ставлення до них з боку суспільства і традиційних церков. 

Сьогодні можна говорити про низку досить серйозних проблем у сфері української 

релігії. Однією з найгостріших є проблема глибокого розколу у православ‘ї. Нині православні 

прочани складають 52% від кількості всіх віруючих в Україні. Проте єдиної православної 

церкви у нас немає і українське православ‘я чітко розмежоване на три конфесії: 

- Українська Православна Церква, підпорядкована Московському патріархату – понад 6 

тис. общин, 64 монастирі; 

- Українська Православна Церква, підпорядкована Київському патріархату – майже 2 тис. 

общин, 15 монастирів; 

- Українська Автокефальна Православна Церква – біля 600 конфесій. 

Конфесійна роз‘єднаність значно перешкоджає консолідації суспільства, провокує 

протистояння та відкриті конфлікти між віруючим населенням України. 

Тривожною тенденцією стала політизація релігійного життя. Саме втручання політиків 

в надзвичайно делікатну релігійну сферу породжують конфлікти між греко-католиками і 

православними всередині православної конфесії. Приводами для початку міжконфесійних 

зіткнень стають не розходження в християнській догматиці та культі, а суто світські чинники – 

територія, приміщення, майно і поділ сфер впливу населення. Проте існують і обєктивні 

передумови для поширення міжконфесійного протистояння. Тривала розєднаність західної та 

східної частин України, їхнє перебування у складі держав із різним соціальним устроєм, 

традиціями, культурою, особливостями національного менталітету зробили політичний 

відбиток на динаміці та тенденціях релігійного життя. 

Релігійна ситуація в Україні на теперішній час досить складна: звичайний українець 

вже не відчуває певної довіри до знайомих йому католицтва та православя, але й довіритися 

нетрадиційним релігіям він побоюється; різні релігійні обєднання більше орієнтуються на 

формування і затвердження свого авторитету на політичній арені і таке інше. Для підвищення 

довіри до релігії в цілому необхідно або забезпечити комфортне існування різних релігій в 

Україні, або ж викоренити їх і залишити лише декілька головних, щоб вони могли стабільно 

функціонувати. 

Хоча релігійна ситуація в Українi нині досить напружена, але не безнадійна. Враз 

ліквідувати конфліктне можливо, його можна залагодити лише поступово. На сьогодні 

прийнятої для всіх гілок православ'я моделі єднання церков та здобуття автокефалії ще не 

знайдено. Але без ліквідації конфлікту Україна не зможе досягти громадянської злагоди та 

гарантованої суспільної стабільності. 
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕЛІГІЇ 

 

У наш не простий час релігія набуває все більшого значення, а отже є сенс розкрити 

своє бачення релігії . Релігія та філософія можуть підтримувати тісні взаємозв‟язки так і 

існувати окремо один від одної та на мою думку філософія має на меті не співпрацю, а 

дослідження релігії з точки зору науки.  

З давніх давен люди шукали джерело вищої потойбічної сили яка мала б допомагати 

людині вижити або пояснювала природу явищ важких для розуміння первісних людей. Вже 

згодом, з розвитком культури, вища сутність потрібна щоб через її розуміння цієї сутності 

пізнавати навколишній світ для того щоб осягнути сенс життя, отримати спасіння. 

Через усвідомлення швидкоплинності та динамічності світу люди шукають прояви 

постійності та стабільності, прагнуть знайти спокій і знаходять цей спокій у вірі у вищу 

сутність, а саме Бога. 

Через те що кожна людина по-своєму самотня то виникає потреба або у пошуку людини 

яка буде завжди поряд(тобто створення сім‟ї)( але люди теж не вічні, як і стосунки між людьми) 

або у вірі у вищу сутність, яка є вічною і зв‟язок між людиною і Богом є вічним і нерозривним 

за будь-яких обставин. Для того щоб заповнити порожнечу представлену у вигляді «самотності» 

люди вигадали релігію, тобто сукупність певних правил, догматів, обрядів, образу мислення та 

літератури. Всі ці правила та обов‟язки застосовуються для підтримування зв‟язку з Богом та 

отримання спасіння. Довгий час релігія застосовувалась як засіб управління людьми, 

спекуляцією, трактуванням священних писань та явищ, що відбувались у певні часи задля 

вигоди інших людей - це показано на прикладі інквізиції.  

Також релігія, а точніше віра, покликана на формування певного типу мислення у 

людини та на виховання загальнолюдських принципів та гуманістичних засад. Релігія є також 

способом об‟єднання людей у групи з однаковим інтересом до пізнання Бога та спілкування з 

Ним. І це на мою думку є теж спосіб подолання самотності, коли людина знаходяться у колі 

інших людей з однаковими потребами і мають змогу більш вільно спілкуватися, знайомитися, 

ділитися досвідом або здобутими знаннями. 

Таким чином, більш схильні до віри у вищу сутність люди не комунікабельні або ті, що 

мають певний набір комплексів пов‟язаних з невпевненістю у собі та невмінням або 

спілкування з іншими тому спілкування з Богом є для них менш стресовим ніж спілкування з 

людьми (з тих же причин у наш час люди відходять від реального життя у віртуальні простори 

комп‟ютерних ігр, соціальних мереж та інтернету). Віра надає людям упевненості у своїх діях, 

надає відчуття захищеності(дає змогу людині знову відчути себе дитиною в деякій мірі, знаючи 

що Бог керує її життям) так людина знаходить щось стабільне та незмінне у динамічному світі, 

а також усвідомлює свою важливість та значимість для Бога. 

Проте, багато хто вважає, що релігія є вже застарілою в умовах сучасності. Набагато 

кращим є віра в існування Бога для кожного конкретного суб‟єкта, тобто «мікрорелігій», що 

базуються на власному осмисленні концепції вищого розуму, та переосмислення священних 

писань. У такій концепції виключається помилкове розуміння вчень певних релігій оскільки 

будь-яка осмислена думка для кожної окремої людини є правильною та не може бути 

оскарженою (Святе письмо або взагалі суть віри кожна людина зможе розуміти по-своєму без 

стороннього впливу на твої думки священика або іншої духовної особи). Таким чином, у 

людини формується окремий всесвіт який може абсолютно відрізнятися від сприйняття світу 

іншої людини. Людина зі своїм всесвітом думок є більш самодостатньою і ,можливо, менше 

піддається впливу зовнішніх факторів на емоційний стан, а також ця людина стає менш 

самотньою оскільки має окремого Бога який є одночасно і захисником, і другом, а також має всі 

якості які хоче в ньому вбачати людина.  

Отже, релігія та віра у вищу сутність є ні чим іншим як спосіб знаходження спокою 

душі, спосіб подолання певних страхів або пошуку чогось більш стабільного та досконалого 
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ніж людина та світ навколо неї, знаходження нового сенсу у житті у вигляді незбагненного, 

ідеального, всесильного Бога. 
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ПАТРІАРХ ФІЛАРЕТ ТА МІЖПРАВОСЛАВНИЙ КОНФЛІКТ В УКРАЇНІ 

 

На даний момент міжправославні відносини в Україні переживають не найкращий 

період, вони є доволі складними. Православні церкви дуже зацікавлені в вирішенні посталих 

проблем і докладають  для цього неабияких зусиль. 

Православ‟я в Україні представлене Українською Православною Церквою Київського 

Патріархату (УПЦ-КП), Українською Православною Церквою Московського Патріархату (УПЦ-

МП) та Українською Автокефальною Православною Церквою (УАПЦ). Ці три церкви були 

незалежними одна від одної з моменту їх функціонування в Україні, але, незважаючи на це, 

відносини між ними завжди були напруженими і нерідко виникали конфлікти та протистояння. 

Найбільш проблематичними є відносини УПЦ-МП і УПЦ-КП і однією з основних причин 

конфлікту є заяви РПЦ про неканонічність УПЦ-КП та розкольницьку діяльність його 

керівництва, насамперед Патріарха Філарета.  

Життя церкви регулюється певними законами. Головні християнські закони містяться в 

Святому Писанні та Святому Переданні. Проте є й такі, що встановлювались найвищим 

церковним законодавчим органом. Таким органом є Вселенський собор, тобто зібрання 

найвищих і найзаслуженіших святителів Церкви. Рішення такого Собору обов‟язкові для всіх 

християнських церков у всьому світі. Таких Соборів було 8. 

Усі рішення цих Соборів разом із Святим Писанням та Святим Переданням і становить 

канонічну основу життя Християнської Церкви. 

Процес утворення Помічних Церков, відділення певної Церкви від Патріархату також 

регулюється відповідними канонами. Так, в правилах Святих Апостолів цьому питанню було 

приділено певну увагу. 

34-те Апостольське правило гласить, що кожен народ повинен знати свого 

першоієрарха, а 6-те правило Першого та 17-те правило Четвертого Вселенських соборів 

визначають, що канонічною підставою для усамостійнення Церкви є адміністративно-

територіальний поділ. 

Після приходу до влади у 2010 році нового президента Віктора Януковича, Київський 

Патріархат відразу відчув певний тиск на свої структури. Патріарх Київський Філарет відразу 

заявив про наміри нової влади знищити Київський Патріархат на вимогу Патріарха 

Московського Кирила, з яким новий президент перебував у дружніх стосунках. 

Доведено, що вибіркова підтримка колишньою владою лише УПЦ-МП негативно 

вплинула на її моральний авторитет в очах суспільства і знизила рівень його довіри до Церкви 

як інституту загалом, а також зумовила порушення міжконфесійного балансу; породивши 

припущення про запровадження “державної релігії” – Московського Патріархату, і недовіру як 

між її керівниками, так і між вірними та прихильниками релігійних організацій.  

Можна стверджувати, що політизація православ‟я в Україні може призвести до втрати 

його сенсу і здатності об‟єднувати суспільство на засадах тільки йому притаманних цінностей. 

Замість чинника об‟єднання, миру і злагоди, Українське Православ‟я перетворюється на засіб 

політичної боротьби, що може загрожувати українській державі, її цілісності та 

суверенітету.Особливо позиції УПЦ МП похитнули події останніх місяців на «Євромайдані» та 
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інтервенція російських військ на Україну. Беручи до уваги суттєве зниження рівня життя 

українського суспільства, яке несвідомо поєднує суспільні негаразди з «центром» вищезгаданої 

церкви. Враховуючи той факт, що православ‟я в Україні є вельми політизованим, відповідно 

рейтинг УПЦ-КП стрімко виріс, особливо зважаючи на місце Михайлівського Собору УПЦ-КП 

у революційних подіях останніх місяців. Керівництво Російської Православної Церкви 

невдоволено ідеологічно-богословською позицією, з якою виступає УПЦ-КП, що, у свою чергу, 

уособлює третину населення України, але нічого не робить для того, щоб ця проблема була 

вирішена позитивно в канонічно прийнятний спосіб. Важливу роль в даному міжправославному 

конфлікті відіграє постать патріарха УПЦ-КП Філарета. Серед необхідних передумов, 

висунутих на розгляд УПЦ МП патріархом УПЦ КП Філаретом для об‟єднання православ‟я в 

Україні є: всебічна підтримка УПЦ МП соборності України та недоторканності її кордонів, 

євроінтеграція і автокефалія Української Церкви. Патріарх УПЦ-КП стверджує: «Причина 

невизнання нашої автокефалії полягає в Москві. На сьогодні Російська держава має єдиний і 

надійний вплив на Україну через Церкву. Якщо Українська Церква, що знаходиться в 

юрисдикції Московського патріарха, повністю відокремиться від Московського Патріархату, то 

Росія втратить остаточну надію на повернення в лоно «єдиного отєчества». 

Взагалі Патріарх Філарет припускав, що за його життя УПЦ-КП може й не отримати 

визнання Повноти Православ‟я, але вважав, що розвиток й зміцнення Української держави 

об‟єктивно працюватиме на незалежну Українську православну церкву, яка зрештою 

домінуватиме у країні і яку доведеться визнати іншим церквам . Ще у 2003 р. в одному зі своїх 

інтерв‟ю він сказав, що «можна з впевненістю сказати, що УПЦ-КП відбулася як Помісна 

Церква. Сьогодні наша церква так зміцніла, що питання «бути чи не бути» виключене». 
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ЗУСТРІЧ ПАТРІАРХА РПЦ КИРИЛА ТА ПАПИ РИМСЬКОГО:  

ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

 

Зустріч Папи Франциска і Патріарха Кирила на Кубі не раз назвали історичною. 

Спроби применшити її значення, як для світової політики, світового католицтва, так і для 

православного світу та України зокрема, є цілковито безпідставними. 

Офіційна причина зустрічі – спроба зберегти діалог з Росією для вирішення 

найгостріших проблем міжнародної безпеки, що в першу чергу стосується України і Сирії. 

Неофіційна причина булавиключно політичною: обговорення планів щодо прийняття Кремлем 

сценарію політичної, фінансової і військової капітуляції. Однак основна причина зустрічі – 

запропонувати Папі Франциску стати посередником між Росією та Заходом.  

Головними положеннями підписаної духовними лідерами Гаванської декларації були 

такі пункти: 

1. Католики і православні повинні бути єдині перед обличчям викликів сучасності, 

виступаючи з позиції християнських цінностей. 

2. Гоніння на християн, аж до геноциду в регіонах Північної Африки і Близького Сходу, 

повинні бути припинені якомога швидше. Полонені християни, у тому числі і 

єпископи, відпущені, а учасникам конфліктів необхідно сісти за стіл переговорів. У 

той же час державам планети необхідно задіяти всі інструменти, аж до застосування 

сили, щоб покінчити з терористами. 



359 

 

3. Релігійні лідери несуть в наш час особливу відповідальність за збереження миру і 

недопущення конфліктів, а особливо – злочинів, на релігійному підґрунті. 

4. Надання гуманітарної допомоги біженцям, які приїхали з бідних країн в багату Європу 

– обов'язок християнських держав і християн, але це не повинно призводити до 

пригнічення християнства в цих державах і девальвації прав самих християн. 

Католики і православні вважають традиційну сім'ю однією з вищих цінностей і будуть 

відстоювати в цьому питанні біблійні традиції, відхід від яких викликав кризу інституту сім'ї в 

Європі. Аборти і евтаназія огидні непорушним християнським моральним принципам.  

Протистояння в Україні повинно бути припинено, всі церкви в країні повинні сприяти 

цьому. Греко-католицькій уніатській церкві треба припинити спроби перетягування громад 

інших конфесій до себе, а Київський патріархат повинен подолати розкол з РПЦ «на основі 

канонічних норм», що, означає, що цей патріархат навряд чи буде визнано іншими конфесіями. 

Сильно впадає у вічі звуження ареалу переслідування християн до Близького Сходу і 

Північної Африки, до того ж, Сирію й Ірак виділяють в особливий спосіб. Виникає запитання: 

якщо Папі та патріарху говорили про долю переслідуваних християн, то чому не згадали Китай, 

Північну Корею, Іран, Афганістан, Пакистан, Бангладеш, Індію, середньоазіатські держави? 

Оскільки багато хто вбачає у гаванській зустрічі Папи і Кирила також і політичний акт Кремля, 

то напрошується висновок, що Гаванська декларація не випадково згадує лише Близький Схід 

та Північну Африку, особливо концентруючись на Сирії, де Російська Федерація провадить свої 

військові операції. 

Декларація справедливо ставить питання свободи совісті у секуляризованих країнах 

Заходу, але обходить абсолютною мовчанкою переслідування і утиски християн як на 

окупованому Донбасі та в анексованому Криму, так і в Російській Федерації.  

Не менш проблематичним здається опис «уніатизму», як «приведення однієї спільноти 

в єдність з іншою шляхом відриву її від своєї Церкви». Формулювання настільки невдале, що 

дістатися до його правдивого змісту можна через загальноприйняте тлумачення поняття 

уніатизм – «дії, внаслідок якої від однієї помісної Церкви насильно відколюють якусь частину і 

приєднують до іншої». Дуже ймовірно, що йдеться про відкидання однієї частини церкви від 

іншої церкви з подальшим поглинанням. У такому разі із вищесказаного випливає, що 

Гаванська декларація гарантує існування не Української греко-католицької церкви, а 

Української православної церкви Московського патріархату. 

Гаванська декларація матиме серйозні наслідки для екуменічного діалогу, але не 

позитивні. Перш за все – впровадження плутанини у визначеннях «церква», «церковна 

спільнота», найімовірніше, викличе низку непотрібних непорозумінь в діалозі між 

православними і католиками. По-друге, вплутування в декларацію питання внутрішньо-

православного конфлікту в Україні, очевидно, створить напругу поміж католиками і 

немосковськими православними в Україні. Заяви певних осіб із керівництва УПЦ КП уже 

вказують на таку можливість. По-третє, 27-й пункт ставить підпитання не тільки спільні 

молитви католиків та немосковських православних, але й саме існування Всеукраїнської Ради 

церков та релігійних організацій, а також може сприяти більшому відчуженню католиків та 

православних в Україні, навіть дестабілізувати і без цього нестабільну міжконфесійну 

ситуацію. 

Тве рдження з Гаванської декларації, що в Україні триває громадянська війна, є 

великою поразкою для держави Україна на міжнародній арені. Водночас це серйозний удар для 

репутації Ватикану в Західному світі, і після таких заяв Ватикан можуть сприймати як 

союзника Кремля. Але і в Україні католики опиняться у доволі пікантній ситуації: саме 

католики, відомі своїм патріотизмом, стануть сумнівними громадянами, через твердження Папи 

про громадянську війну в Україні. Своїм підписом під Гаванською декларацією Папа завдав 

серйозної рани українському католицтву обох обрядів. Відтак його авторитет у середовищі 

українських католиків буде серйозно підірваний. Для українських немосковських 

православних, судячи з усього, Папа ставщонайменше, тим, хто їх не розуміє, а водночас для 

http://news.ugcc.ua/interview/tserkva_moskovskogo_patr%D1%96arhatu_mozhe_daleko_b%D1%96lshe_zrobiti_dlya_deeskalats%D1%96i_nasilstva_v_ukrain%D1%96_ta_primirennya_m%D1%96zh_ukrainoyu_ta_ros%D1%96ieyu__blazhenn%D1%96shiy_svyatoslav_71784.html
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московських православних в Україні другом так і не став. Тому Гаванська декларація дещо 

підірвала довіру українців до Папи і його авторитет в Україні. 
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ОСОБА ПАТРІАРХА МСТИСЛАВА 

 

Видатною, але у той самий час доситьсуперечливою, є постать першого патріарха 

Київського і всієїУкраїни Мстислава. Його ім‟я у миру – Степан Скрипник.  

Радянською пропагандою, церковними та іноземними істориками про нього було 

сформовано багато міфів. Найчастіше його називали «петлюрівсько-шляхетсько-гестапівським 

годованцем» або ж буржуазно-націоналістичним зрадником. Хоча вже сьогодні Степана 

Скрипника називають «однією з найвизначніших постатей ХХ століття, Великим Сином 

України, який усе своє життя присвятив служінню українському народові та його Церкві». Тож 

ким насправді був Степан Скрипник? 

Степан Іванович Скрипник народився 10 квітня 1898 року в Полтаві у глибоко 

релігійній сім‟ї нащадків козацького роду. Його батько – Іван Скрипник, походив із козаків 

Миргородського полку, а мати – Маріамна, з дому Петлюр – рідна сестра Симона Петлюри. У 

формуванні світогляду Степана велику роль відіграли православні традиції.Його дядько, 

протоієрей Ольшевський, викладав у духовній семінарії, був єпархіальним наглядачем 

церковних шкіл. Згодом він став єпископом Прилуцьким, вікарієм Полтавської єпархії 

Сильвестром, якого 1920 року в Сибіру закатували чекісти, а 2000 року зарахували до лику 

святих.Крім того, дід і батько були в Полтаві старостами цвинтарної й Воскресенської церков 

відповідно.Разом із тітками Маріаною і Феодосією Степан відвідував церкви і монастирі 

Полтавщини. Сам Мстислав згадує: «На літо нам давали, дякуючи дядьку Сильвестру, дві 

кімнати монастирські, там дуже гарна околиця, і туди забирали дітей на все літо. Там тітка 

Марина та тітка Феня ціле літо були з дітьми, пильнували нас. Щодня ходили в монастир. Вже о 

6-й ранку мусили бути на ногах, йшли до церкви правити службу Божу. Я носив свічку на 

архієрейську службу Божу...». Отже, ми бачимо, що вже з раннього дитинства сім‟я  займалася 

духовним вихованням Степана. Вони надавали йому можливість ознайомлюватись зі службами, 

молитвами, церковною літературою. Це і було першоосновою його майбутньої церковної 

діяльності.  

Освіту Степан розпочав у приватній підготовчій прогімназії В.Шевелєва, яка згодом 

була закрита владою за участь учнів у святкуванні відкриття пам‟ятника І.Котляревському. Своє 

навчання він продовжив у Полтавській першій класичній чоловічій гімназії. На жаль, завершити 

її Степану не судилося, але можна впевнено сказати, що вона займала важливе місце серед 

формування його поглядів на національну свідомість та патріотичну діяльність. Певний вплив 

на формування свідомості гімназиста Скрипника мав його хрещений батько Пилип Іваненко, 

який був директором єпархіальних свічних заводів, членом українських організацій Полтави. 

Прикладом для наслідування завжди був дядько Симон Петлюра, який змалку прищепляв йому 

любов до української історії, культури, літератури.Після навчання у гімназії він вступив до 

військової школи прапорщиків у Оренбурзі. Революційні події 1917 року і відродження України 

захопили його у свій вир. Він служить вояком у Першому кінному полку гайдамаків ім. 

К.Гордієнка. Про це нам відомо з листа Івана Скрипника до Симона Петлюри, в якому він 

повідомляє, що Степан добровільно вступив до полку гайдамаків, і водночас просить 
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влаштувати сина у військове училище. 1917 - 1921 роки Степан Скрипник провів переважно в 

діючих частинах Української армії, в 1918 році він бере участь у поході Запорізької дивізії в 

Криму. У липні 1918 року арештований німцями разом із С.Петлюрою, просидів у Київській 

Лук‟янівській в‟язниці понад чотири місяці. Після звільнення знову бачимо його у фронтових 

частинах, аж до поранення в березні 1919 року. Після шпиталю хорунжий С.Скрипник 

переходить до Похідної канцелярії Головного отамана військ УНР і перебуває там аж до 1921 

року, коли й закінчив свою службу в Українській армії.Згодом, разом з іншими військовими 

УНР, полтавець був інтернований до сумнозвісного табору в Каліші. Навчався у Варшавському 

інституті політичних наук, працював на Галичині та Волині. Тут він реалізується як політичний 

і громадський діяч, проводить активну культурно-масову роботу серед селян. 

До цього відродження долучився і Степан Скрипник. На початку квітня 1942 року він 

був у Києві висвячений на диякона і невдовзі на священика. А вже на початку травня 50-річний 

отець Скрипник постригся у ченці під іменем Мстислав. 

5 червня 1990 року Собор Української Автокефальної Православної Церкви у Києві 

обрав архієпископа Мстислава першим в історії патріархом Київським і всієї України.Патріарх 

Мстислав помер на дев‟яносто шостому році життя, 11 червня 1993 року у канадському 

містечку Грісбі. 

Кончина патріарха Мстислава знаменувала фактично розкол в українському 

православ‟ї. Патріарший престол відновленої УАПЦ в жовтні посів священик Володимир 

Ярема, висвячений на патріарха під іменем Димитрія. 

Патріарший престол УПЦ КП через місяць обійняв митрополит Володимир Романюк, 

той самий священик Василь Романюк, якого патріарх Мстислав підтримав у 1976 році, чий 

похорон в 1995 році дістав в українській історії назву «чорного вівторка». 

Цей розкол не подолано ще й досі. Ми маємо паралельні дві незалежні українські 

Церкви, які навіть разом поступаються питомій вазі ще однієї Української православної церкви 

в канонічній єдності із Московським патріархатом. 

Проте духовні уроки владики Мстислава закликають саме до цієї єдності, до 

органічного поєднання справи духовного відродження зі справою відродження національного, 

якій все своє життя і служив Степан Скрипник, патріарх Мстислав, якому з волі історії судилося 

бути першим українцем, який прийняв у Святій Софії патріарший кукіль. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ 

 

Що ми знаємо про протестантизм? Це одне з головних, поряд із православ'ям і 

католицизмом, напрямів християнства. Протестантизм охоплює безліч самостійних сповідань і 

церков, Осередком протестантизму в даний момент є Велика Британія. 

Історія протестантизму по-справжньому починається з виступи Мартіна Лютера 

(Німеччина, 1483-1546 рр.) проти індульгенцій. Він першим порвав з католицькою Церквою, 

сформулював і відстояв основні положення протестантської церкви, Лютер виступив проти 

претензії католицького духівництва контролювати віру і совість на правах посередника між 

людьми і богом. Ці положення виходять з того, що можлива безпосередня зв'язок людини з 

Богом - Виступи Лютера були почуті І сприйняті суспільством надзвичайно гостро. 

Суть протестантизму полягає в тому, що людина може врятувати свою душу тільки 
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вірою, яка дарується богом, без посередництва церкви. Один з осношшх догматів 

протестантизму полягає в тому, що спасіння людини відбувається лише через її особисту віру в 

спокутну жертву Ісуса Христа. Лютеранська реформація проголосила вчення про загальне 

рівність усіх віруючих перед богом. З таїнств визнаються хрещення і причастя. Віруючі 

відкидають авторитет папських декретів та послань, які не підпорядковуються самому йому 

(папі). Протестанти відкидають ченців, прелатів, хресне знамення, священні облачення, ікони, 

требу ют скасування відособленого стану священиків, не визнають культ Богородиці, 

чистилище, богослужіння складається з проповідей, спільних молитов і співу псалмів. Єдиним 

авторитетом у питаннях віри було визнано Священне письмо, яке кожен віруючий міг 

трактувати по своєму розумінню. Лютер переклав Біблію на німецьку мову, і вона стала 

настільною книгою прихильників реформованого християнства. 

У Біблії мовиться: «Праведний вірою живий буде». Ця ідея лягла в основу 

сформульованих Лютером головних принципів Реформації. Він записав їх у вигляді 95 тез, 

оприлюднених 31 жовтня 1517 р. Тези написані на північних дверях Замкової церкви 

Віттенберга, а дата 31 жовтня стала святковою для протестантів. 

У першій половині XVI ст. реформаційний рух стало швидко поширюватися за межами 

Німеччини, воно одразу ж було спрямовано в Швейцарії, і дало поштовх до розвитку нових 

різновидів реформаційного руху - цвінгліанства і кальвінізму. Цвінгліанство більш рішуче 

порвало з: обрядами католицизму: причащання стало розглядатися як простий обряд, чинений в 

пам'ять про смерть Ісуса Христа, де хліб і вино є лише символами його тіла і крові На відміну 

від лютеранської церкви, в організації був цвинглианской введений республіканський принцип: 

кожна громада самостійна і обирає собі священика сама. 

Кальвінізм отримав більш широке поширення із-за висунутого їм нового і сміливого 

течії. Організатором його став Жан Кальвін, який у своєму вченні спирався не на Євангеліє, а на 

Старий завіт. Одним з головних догматів кальвінізму є вчення про «приречення»: осе люди, 

згідно з непізнаваною божественною волею, поділяються на обраних і засуджених; ні вірою, ні 

«добрими справами» людина не може нічого змінити у своїй долі: обрані визначені до 

порятунку, їм уготований рай, знедолені - до вічним мукам, тому йдуть у пекло. Вчення про 

передвизначення будується на положенні, що Ісуса Христа теж Бог визначив страждати за наші 

гріхи. Кальвіністи відмовляються від церківкою ієрархії, зовнішніх атрибутів католицького 

культу; ікон, облачення свічок і т п.; визнають: старшин (пресвітерів), проповідників, співи, 

читання і коментування Біблії. Пресвітери і проповідники складали консисторію, яка відала 

справами громади. 

Послідовники протестантських церков кальвинис орієнтації (кальвіністи, або 

реформатори) мали широкий вплив у Шотландії. Нідерландах, на півночі Німеччини, Франції, 

Англії.  

Основоположний принцип іншого напрямку - конгрегаціоналізма (від лат. - з'єднання) - 

повна і віросповідна організаційна автономія кожної конгрегації. Конгрегационализм 

поширений у Великобританії та її колишніх колоніях. Прихильників кальвінізму, англійську 

буржуазію, називали пуританами. На відміну від кальвіністів, пуритани залучають до 

проведення служб і проповедничеству всіх мирян. Проповідують принцип мирського й 

релігійного колективізму, тому одержувачем благодаті вважають всю громаду, при цьому кожна 

громада повинна бути абсолютно вільною в виборі віросповідання. Вчення про 

передвизначення долі людини й ідея непогрішності Біблії для них не так важливі, як для 

кальвіністів. 

У Шотландії утвердилася виросла з кальвінізму пресвітеріанська церква. Пресвітеріани 

(від грец. - найстарший) - помірні пуритани. Парламент Шотландії в 1592 р. прийняв рішення 

зробити це вчення державі іншим. Єпископство ліквідовано, на чолі церковної громади - 

пресвітер, що обирається членами громади. Громади об'єднуються s спілки, місцеві та державні. 

Обряд зводиться до молитви, проповіді пресвітера, співу псалмів. Літургія скасована, не 

читається ні «Символ віри», ні - «Отче наш». Святами вважаються тільки вихідні дні. 

Пресвітеріанська церква виходить з визнання єдиновладдя Христа в общині віруючих та 
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рівноправності всіх її членів. 

Англіканська церква - державна церква Англії. Реформація тут почалася не як народний 

рух, а з ініціативи правлячих верхів. У 1534 р., після розриву місцевої католицької церкви з 

Римом, англійський парламент Проголосив незалежність церкви від папи і оголосив її главою 

короля Генріха VIII. Тобто церква була підпорядкована королівській влада, за умови, що король 

не має права проповідувати слово боже і здійснювати таїнства. В середині XVI ст. було введено 

богослужіння англійською мовою, скасовані пости, вилучені ікони і образу, перестало бути 

обов'язковим безшлюбність духовенства, Були збережені літургія і деякі інші обряди, хоч і з 

застереженнями, визнавався католицький догмат про спасительну силу церкви, а також 

залишився недоторканим єпископат. Склалися вчення «середнього шляху», тобто середнього 

між римським католицизмом і континентальним протестантизмом. Основи англіканського 

віровчення відбиті в «Книзі загальних молитов». 

Найбільш масовим за кількістю послідовників є баптизм (від грец. baptizo - занурюю у 

воду, хрещу). Вчення прийшло до нас в 70-і рр. XIX ст. Воно виступає за хрещення людей 

тільки в дорослому віці, коли людина може свідомо вибрати собі віру. Баптисти визнають 

єдиним джерелом віри Святе письмо, стверджуючи принцип виправдання вірою. Вчення 

відкидає культ святих, ікони. Богослужіння в них максимально спрощено і складається з пісень, 

молитов і проповідей. Євангельські християни зберігають чотири обряди: хрещення (для 

дорослих), причащання у вигляді хлебопреломлсиия, шлюб, рукопокладення (священство). 

Хрест для євангельських християн не є символом для шанування. 

Рух адвентистів (від лат. adventus - пришестя) виникло в 30-х роках XIX ст. у США, у 

період найжорстокішої економічної кризи, масового безробіття. У такій ситуації пророкування 

про другому пришестя Ісуса Христа для страшного суду над живими і мертвими сприймалося 

як порятунок. Найбільш численні серед них адвентисти сьомого дня. 
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ 

 

Людина – головна загадка для філософського мислення. З античності і до наших днів 

філософи розмірковували, намагаючись пояснити, що є людина. Мабуть, кожному з великих 

філософів, мислителів, видатних дослідників – Сократу, І.Канту, Г.Сковороді, здавалося, що 

так.Однак з часом виявлялися нові складні проблеми. Вони стосувалися буття соціуму, впливу 

людини на природу, способів людського пізнання світу та власне себе. Ставало ясно: потрібні 

нові відповіді на питання «що є людина?» Тому для філософа проблема людини не застаріває та 

й не може застаріти. 

Проблема людини є вічна філософська проблема, вона цікава не лише для філософів, а 

й для пересічної людини, оскільки йдеться про нас самих.Філософське мислення має на меті 

пізнати людину. Для філософії таке означає, що потрібно зрозуміти те головне, що робить 

предмет, що вивчається, тим, чим він є. За традицією філософського пізнання для пошуку 

відповідей використовуються поняття «природа людини» та «сутність людини». Природа 

людини – це багатоманітність притаманних людині рис природного та соціального характеру, 

яка визначає цілісність людини та її особливості в біологічному та соціальному світі. Природа 

людини – це багатоманітність притаманних людині рис природного та соціального характеру, 

яка визначає цілісність людини та її особливості в біологічному та соціальному світі.  Поняття 
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«сутність людини» відтворює те головне та глибинне, що визначає всі особливості людини, 

зокрема і її природу. 

В контексті проблеми соціального та біологічного в людині обговорюється і складне 

питання відношення ментального та тілесного. Поняття «ментальність» людини пов‟язують з 

соціокультурними процесами. В той час як тілесна організація вписує людину в світ природи. 

Разом з тим, людська тілесність здобуває специфічні риси, завдяки яким включає людину також 

і в соціокультурну реальність. Дослідники підкреслюють також і багаторівневість ментальності. 

Так, говорять про рівень психо-емоційної розумової енергії, рівень позасвідомого та рівень 

мислення.Людська ментальність можлива лише в єдності з людською тілесністю.Тілесність 

розуміється як більш складний феномен, який не вичерпується лише біологічними 

закономірностями, а істотно пов‟язаний з психо-ментальними процесами та несе відбиток 

культурного та цивілізаційного розвитку. 

Поняття «людина» розкриває ті головні спільні риси та вияви, що притаманні всім 

представникам людського роду. Воно вказує на суттєву відмінність людини від природних істот. 

Однак, поняття «людина» не пояснює, чому люди є різними і в чому вони є різними. Щоб 

схарактеризувати людські особливості, використовують поняття «індивід» та «особистість». 

Індивід – це один з представників людського роду. Відповідно, він має особливі природні та 

соціальні властивості, які відрізняють його від інших людей. Коли хочуть підкреслити 

неповторність сполучення всіх якостей індивіда, вживають поняття «індивідуальність». Поняття 

«особистість» наголошує на суттєвих соціальних якостях людини.В спектрі питань, на які 

людина шукає відповіді, проблема сенсу життя посідає особливе місце.  

Сократ казав, що неосмислене життя не варте того, щоб його проживати.Питання про 

сенс життя пов‟язане з визначенням життєвих цілей, з досягненням яких людина пов‟язує 

значимість свого життя, його цінність та сенс. Треба наголосити принаймні два виміри 

існування сенсів. По-перше, вони формуються відповідно до історичної ситуації, певної 

історичної доби існування суспільства. По-друге, це особистісний вимір. Йдеться про 

індивідуалізоване розуміння сенсу життя, власне розуміння його особистістю.  

Отже, це багатоманіттясенсів, що виражають ставлення кожної людини  до власного 

життя.  
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УКРАЇНСЬКЕ ДВОЄВІР’Я 

 

Слово «двоєвір‟я» з‟явилося в Середньовіччя, воно відмічено в закликах, налаштованих 

проти християн, які продовжували поклонятися язичницьким божествам. Деякі сучасні вчені до 

цих пір використовують цей термін лише по відношенню до часів Київської Русі, коли деякі 

племена східних слов‟ян залишалися навіть ще не хрещеними, вже в той час в цього слова був 

негативний відтінок. З часом появи слова «двовір‟я» в Середньовіччі воно позначало конфлікт 

між двома релігіями, навіть сам термін позначає народне християнство та подвійну віру. Самі 

вчені часто ставали на сторону чи християнства, проти неосвіченості та забобонів, чи 

язичництва, проти експлуатації та нестерпності. 

Феодосій Печерський перший вжив поняття двовір‟я, аби дати характеристику новому 

явищу – злиття двох вір, християнського православ‟я та язичництва. Він писав, що живучи по-

поганому, ми ще й називаємося християнами, кажучи: «Бо хіба се не поганськи ми живемо, 

якщо в стрічу віримо? Адже якщо хто зустріне чорноризця, або вепра-одинця, або свиню, то 
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вертається,– а чи не по-по-ганському се є? Се ж по диявольському наущенню одні сеї приміти 

держаться, а другі і в чхання вірять, котре буває на здоров'я голові. Але цими і другими 

способами всякими диявол обманює, хитрощами переваблюючи нас од Бога: трубами, і 

скоморохами, і гуслями, і русаліями. Ми ж бачимо ігрища витолочені і людей безліч на них, як 

вони пхати стануть один одного, видовища діючи, – це бісом задумане діло, – а церкви стоять, і 

коли буває час молитви, то мало їх знаходиться в церкві». Так як християнізація в Західній 

Європі була раніше ніж у східних слов‟ян, то поняття «двовір‟я» було притаманне таким 

християнським культурам як католицька та протестантська, а християнська віра, яка прийшла до 

нас із Візантії, вже мала значний, так званий «двовірський» характер Візантійського 

походження.Володимир Великий довгий час розшукував так звану «нову віру», тому що був 

низький рівень ідеології, а одним із варіантів заміни застарілої ідеології було прийняття 

християнства. Тим паче, що язичництво було ідеальним шляхом для розвитку світогляду та 

духовної й моральної культури народу, хоча все визнано, що до хрещення Русь мала 

високорозвинену культурну традицію. Тільки церковні діячі стверджують що слов‟яни були 

низько розвиненими та некультурними, і тільки справжня віра їх просвітила. 

Російський історик М. Гальковський доводив, що населення середньовічної Русі 

швидко приймало нову християнську віру, але їх звичаї залишалися язичницькими. Згідно 

цьому плану, церква розпочала боротьбу, намагаючись знищити залишки язичництва в народних 

звичаях, а люди не чинили опір християнству відкрито. Г. Федотов, теж російський вчений, в 

цілому погоджувався з характеристикою двовір‟я, яку дав М. Гальковский, він стверджував, що 

коли християнство було переважно цивілізованим, то церква була безжальною в своїх атаках на 

язичницькі традиції Київського періоду. Не звертаючи увагу на конфліктні ситуації двовір‟я, 

Г. Федотов погоджувався з іншими вченими в тому, що сутність народної релігії довго 

залишалася язичницькою. Не знайшовши заміни культам давніх богів, в християнстві існували 

різні легенди про святих. В цих легендах очільниками різних ремесел були святі, наприклад 

святий Йосиф був покровителем бідних, свята Варвара була покровителькою заміжніх жінок, 

Катерина оберігала дівочу чистоту, Валентин оберігав та допомагав закоханим, святий Мартин – 

захищав жебраків, Власій був покровителем різної худоби, а Ілля був аналогією Перуна. 

З вище сказаного можемо стверджувати що поняття «двовір‟я» у сучасному 

релігієзнавстві є відносно умовним. Якщо це поняття розуміти як злиття язичницько-

християнських вірувань та обрядовості, то в українському релігієзнавстві можна вважати 

об‟єднанням такі явища: поєднання християнського і язичницького світоглядів, зрівняння 

християнських святих з богами язичництва, надання язичницькій символіці та міфології 

християнської тематики, використання язичницьких особливостей та обрядів при 

християнському богослужінні, перевтілення релігійної мови та присвоєння їй негативного 

забарвлення християнською церквою. Отже в Україні, у церковній діяльності існує чимало 

ознак двовір‟я. Сучасні дослідники, як зазначалося раніше, часто звертаються до цього терміну 

коли досліджують історію Київської Русі, пояснюючи це тим, що протягом декількох століть 

існувало «двовір‟я», як мирне поєднання християнства та дохристиянської віри слов‟ян. 
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ІУДАЇЗМ: ОСНОВНІ ДОГМАТИ ТА ОБРЯДИ 

 

Іудаїзм - перша послідовно монотеїстична релігія, одна з небагатьох релігій Давнього 
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світу, що збереглися до наших днів з невеликими змінами. Формування іудаїзму починається у 

другому тисячолітті до н.е. і визначається розвитком принципово нової релігійної концепції - 

ідеї єдиного Бога-творця і володаря Всесвіту. В якості вождя і пророка Мойсей постає 

посланцем Яхве. 

Іудаїзм формувався поступово, переробляючи культурно-духовні традиції не тільки 

євреїв, але й інших народів Передньої Азії. В історії становлення іудаїзму виділяють чотири 

етапи. Древній період (приблизно в ХV-ХIV ст. до н.е. з утворенням Ізраїльського царства) - 

становлення монотеїзму, пов'язаного з культом Яхве. Другий етап – палестинський період. Він 

включає епоху незалежного існування іудейсько-ізраїльської держави. В цей час відбувається 

формування іудаїстської релігійної традиції. Палестинський період завершується вавилонською 

агресією проти Іудейського царства, завоюванням Єрусалиму, руйнуванням у 586 р. до н.е. 

храму і взяттям у полоненням великої кількості євреїв. Третій період - епоха «другого храму». 

Він починається з повернення іудеїв із вавилонського полону в 538 р. до н.е. і відновлення 

Єрусалимського храму. У новій єврейській державі канонізується П'ятикнижжя  (Тора), тим 

самим зміцнюються основи віровчення. Епоха «другого храму» завершується римським 

завоюванням Палестини, другим руйнуванням Єрусалимського храму в 70 р. н.е. і 

насильницьким виселенням євреїв з історичної батьківщини. Четвертий період - так званий 

«період діаспори» (розсіяння) - коли євреї, позбавлені державності і розселені на значній 

території Римської імперії, створюють у місцях свого поселення синагоги. У діаспорі 

завершується формування і канонізація Талмуда.  

Священними книгами іудаїзму є Тора і Талмуд. Тора - зведена назва п'яти перших книг 

Старого Заповіту - П'ятикнижжя: 

- Перша книга Мойсея: Берешит (Буття) 

- Друга книга Мойсея: Шмот (Вихід) 

- Третя книга Мойсея: Ваїкра (Левит) 

- Четверта книга Мойсея: Бемідбар (Числа) 

- П'ята книга Мойсея: Дварим (Повторення закону або Второзаконня). 

Зміст книг Тори включає міфи про створення світу і людини, історію взаємин людей з 

Богом після вигнання Адама і Єви з раю, в періоди до і після потопу (книга Буття), вчення про 

культ тощо. Кульмінаційним моментом Тори є розповідь про діяння пророка Мойсея. За 

єврейською традицією вважається, що Тора була записана Мойсеєм безпосередньо з «вуст» 

Бога. Тільки останні рядки про смерть самого пророка написала інша особа. Прихильники 

документарної гіпотези вважають, що Тора була створена об'єднанням декількох незалежних 

джерел (документів), які були написані різними авторами протягом VIII-III ст.ст. до н.е. Майже 

на кожний тиждень єврейського року заздалегідь визначено розділ Тори, який читають та 

вивчають у синагозі, то ж її публічне читання є важливою іудейською заповіддю. Воно 

відбувається щопонеділка, щочетверга та щосуботи під час ранкової молитви, а також у дні 

єврейських свят.  

Талмуд (від давньоєврейського – «ламейд» - вивчення, вчення) - багатотомний збірник 

іудейських догматичних правових, релігійно-філософських, моральних і побутових приписів, 

що склалися протягом восьми століть - від IV ст. до н.е. по IV ст. н.е. Книги Талмуда містять не 

тільки тексти законодавчого змісту, але і безліч цікавих історій медичного та історичного 

характеру. Червоною ниткою через весь трактат проходять тлумачення Танаха, переважна 

частина яких міститься в Торі. Спочатку це вчення єврейських мислителів не було оснащене 

синтаксичними знаками. Талмуд -  це в першу чергу праця великих єврейських мислителів, що 

являє письмовий запис усного варіанту Тори. У його складі є коментарі та думки великих 

людей. При цьому єврейський народ є інтерпретатором і тлумачем положень, наявних в 

Талмуді, так і в Торі. Згідно з основоположним поняттям наймудріших людей, які червоною 

ниткою проходять крізь обидва варіанти видань, кожен представник цієї народності повинен 

займатися вивченням Тори. Тобто Талмуд розвиває здібності до навчання та подальшого 

розвитку своїх здібностей. 

Головними догматами іудаїзму є: віра в єдиного бога Яхве, в прихід месії, в безсмертя 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%91%D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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Душі та існування загробного царства.  

Віра в єдиного бога Яхве, який раніше був богом одного із племен Ізраїлю складається 

в період після полону. В ній Яхве уявляється як владний, жорстокий, схильний до помсти бог. 

Тому чітке дотримання вимог. і настанов Яхве стає головним змістом іудаїзму, а джерелом віри 

є не роздуми, а виключно одкровення Біблії. Важливим є і те, що причинабід і нестатків євреїв 

переноситься на них самих: вона пояснюється як недотримання божественного заповіту і 

божественного закону (Тори). І навпаки - досягнення життєвого успіху є нагородою 

Яхве.Важливою складовою частиною іудаїзму є вчення про месію-спасителя, який прийде, щоб 

здійснити праведний суд, воздати людям по їхнім заслугам. В «дні месії», згідно іудаїзму, світ 

буде повністю оновлено: земля буде щоденно давати нові хліби, плоди і шовкові вбрання, люди 

житимуть 1000 років, жінки щоденно народжуватимуть дітей, зникнуть хвороби, війни, 

суперечки тощо. 

Серед обрядів найбільше значення має обряд обрізання. Згідно з біблейськими 

легендами Бог подарував єврейському патріарху Аврааму землю ханаанську, а вдячні євреї 

повинні за це в усьому йому підкорятися і на знак союзу з ним у всіх хлопчиків на восьмий день 

після народження відбувається обряд обрізання. Талмуд вважає, що це повинно служити 

відокремленню євреїв від інших народів, бути символом належності до богообраного народу. 

Цей обряд є пережитком тотемічних вірувань, релігійних церемоній, пов'язаних з переходом від 

однієї вікової групи до іншої. 

Інші обряди також мають на меті підкреслити відокремлення євреїв від неєвреїв. Так, 

на житлі віруючого єврея прибивається коробочка з молитвами на пергаменті, щоб до будинку 

не проникла нечиста сила (медуза - кусок пергаменту, на якому написані вірші з Тори). Такі ж 

амулети (філактерїї) прикріплюються на лоб і на ліву руку під час молитви. 

Не останнє місце в іудаїзмі має ритуальне обмивання. Рабини приписують віруючим 

напередодні суботи та інших релігійних свят здійснювати обмивання рук в мікві - спеціальному 

басейні з дощовою або ключовою водою - перед кожною молитвою.Якщо хтось приймає душ 

або миється в бані, він, згідно з іудейським віровченням, не стає чистим і не отримує права 

молитися. В писаннях про ритуальну чистоту сказано: «Навіть тоді, коли жінка буде митися в 

бані, наполегливо і довго, навіть тоді, коли вона обмиється всіма водами світу, вона не буде 

вважатися чистою, поки не прийме мікву».  

Найбільш поширеним обрядом в іудаїзмі є молитва, яка згідно віри досягає небес і 

впливає на рішення ангелів: Під час ранкової молитви (крім суботи і святкових днів) іудей 

повинен молитись, поклавши на ліву руку і чоло філактерин - кубічної форми ящички з 

ремінцями, заповнені пергаментом з текстами Старого заповіту. Філактерин відіграє роль 

амулету від злих сил.  

В іудейській обрядовості існує чіткий поділ їжі на трефну (недозволену) і кошерну 

(дозволену). Наприклад, недозволеним є вживання в їжу крові тварин, м'яса нежвачних тварин 

(наприклад, свині), одночасного вживання м'ясної і молочної їжі. 

Оттож, іудаїзм - це одна з найрозповсюджених монотеїстичних релігій світу. Яка 

увібрала у себе історію свого народу та зуміла підкреслити свою особливість задопомогою 

різних звичаїв ти обрядів.  Крім цього це одна з авраамівських релігій (адже Авраам перший 

увірував в Єдиного Бога).  
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ЗА ЧАСІВ ЯНУКОВИЧА 

 

Церковно-релігійна ситуація і стан міжконфесійних відносин значною мірою 

залежатьвід позицій державної владистосовно Церкви та характеру державно-конфесійних 

відносин. У багатоконфесійнійкраїні, якою є Україна, за умов, коли релігійний характер 

поширеності основних конфесій збігається з відмінностями соціокультурної ідентичності та 

геополітичних орієнтацій жителів регіонів країни в координатах «Схід-Захід», ця залежність 

зростає, набуваючи фактично визначального характеру. 

Однак, реальні кроки Президента не свідчать про користь зробленої ним декларації, 

насамперед – у частині рівності церков для держави, та відповідно – для Президента як  Глави 

держави й гаранта прав і свобод усіх її громадян. 

Це підтверджується запрошенням патріарха Кирила на інавгурацію Президента 

України В.Ф.Януковича 25 лютого 2010 року, яке було вкрай негативно сприйняте 

представниками церков Київської традиції. Тоді предстоятель РПЦ виявився єдиним 

очільником церкви іноземної держави, запрошеним на цей захід, що стало більш ніж 

промовистим сигналом для всіх українських церков. А другим підтвердженням є те, що без 

будь-яких консультацій з релігійною спільнотою було ліквідовано Державний комітет України у 

справах національностей і релігій. Функції з реалізації державної політики у сфері релігії 

передано Міністерству культури, а з питань реєстрації релігійних організацій – Державній 

реєстраційній службі при Міністерстві юстиції. [6] 

Викладена Патріархом Кирилом на III Асамблеї «Русский мир» (3 листопада 2009 р.) 

концепція «Руського світу» – це фактично геополітична доктрина створення єдиного 

цивілізаційного (православного) простору, ядром якого повинні бути Росія, Україна та Білорусь 

(«Свята Русь») і який має протистояти західній (секуляризованій) цивілізації. Мета доктрини – 

зміцнення позицій РПЦ в діалозі зі світовим православ‟ям та позицій Російської Федерації у 

протистоянні глобалізованому світу (Заходу). На початку 2011 р. Міністр закордонних справ РФ 

С.Лавров повідомив: «Ми узгодили з нашими колегами з Російської православної церкви плани 

подальшого нарощування нашого співробітництва в інтересах зміцнення позицій та авторитету 

Росії на світовій арені».[5] 

Це вказує на недооцінку представниками попередньої влади тієї загрози, яку несе в 

собі поширення ідеології Руського миру для національної безпеки України. Режим В. 

Януковича всіляко підтримував ідеї Руського миру і намагався насаджувати їх в українському 

суспільстві та державі. Заходи, що здійснювалися (свідомо чи, можливо, несвідомо) 

представниками Партії регіонів, майже не виходили за межі головних установок проекту РМ, 

тим самим сприяючи його життєздатності на українських теренах та згубно впливаючи на 

стратегічну перспективу України. 

Підсумувавши вище сказане можна зробити висновок, що вплив ідеології Руського 

миру на Україну є багатоканальним і здійснюється як безпосередньо структурами, створеними 

державними органами РФ, так і суб‟єктами ринку культурної продукції, «організаціями 

співвітчизників», агентами російського впливу в органах української державної влади. А 

активізація сепаратизму та пропаганди ідей РМ на початку 2014 року обумовила зростання 

антиросійських настроїв у переважної частини українського суспільства, загострення відчуття 

нестабільності та небезпеки в усіх регіонах України, посилення ступеня готовності серед 

українців захищати цілісність держави та національні інтереси.  

Найбільший ризик для міжконфесійного миру, а такожгромадянської злагоди у 

суспільстві становить сьогодні зростання впливуМосковського патріархату не тільки на УПЦ та 

православну частину України , але й на політичну ситуацію в державі. Важливими для цього є 

слова колишнього Глави  УГКЦ Любомира Гузара: «…Тепер є дуже виразне, незважаючи на всі 

офіційні заперечення, ставлення одної церкви перед усіма іншими, надаючи їй певні привілеї, – 

це починає створювати напруження… Нам залежить на тому, щоби запобігти напрузі і 

непорозумінням у народі. Це наша основна ціль, ніхто не шукає для себе якихось особливих 
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привілеїв. Але якщо хтось починає щось шукати, а влада починає сприяти цьому, – ми 

вважаємо, щоце є небезпечно для внутрішнього миру в народі» [3]. 
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СОЦІАЛЬНО ЗНАЧУЩА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕРКВИ АСД 

 

Успіх місіонерської діяльності залежить від кількох взаємоповязаних факторів. Перш за 

все, християнська спільнота повинна вміти розповідати основоположні історії («наративи») – 

про Бога, про себе, про історію світу та людини, і головне – про майбутнє, про кінцеву долю 

всього сутнього. В цих історіях у саму тканину розповіді мають бути вплетені характеристики 

добра і зла, героїв та антигероїв, показана єдність драми на всіх рівнях реальності. Наративи 

повинні містити відповіді на основні світоглядні питання про ідентичність світу і церкви, 

природу наявних проблем світу, шляхи вирішення цих проблем Богом і про майбутнє людства. 

Адвентизм з самого початку свого заснування має такого роду наратив, оскільки зображена 

Біблією драма явлена для сучасності у формі оновленої та ясної розповіді у книзі ЕленУайт 

«Велика боротьба». Другою умовою можливості успіху місіонерства є готовність до діяльності 

із трансформації існуючого світу. Сьогодні глобалізований світ – це постмодерне та 

постіндустріальне місто. Адвентизм з часів Е.Уайт приймає сучасні реалії і намагається змінити 

існуюче в дійсності «місто людей», відносячи повну трансформацію цього міста в «град Божий» 

до майбутнього. Але значною мірою успіх адвентизму пов'язаний із звісткою, що ми вже 

живемо в часи, коли це майбутнє почало здійснюватися. В цьому есхатологічному реалізмі 

адвентизм відрізняється від мрій про «золотий вік» у минулому, які плекають традиційні 

церкви. Православні мріють відтворити у містах громади, які існували в селах та невеликих 

містах. Католики довго орієнтувалися на відтворення середньовічної міської цивілізації. 

Протестанти занадто часто пристосовувалися до реалій світу замість того, щоб їх змінювати. 

Третьою умовою можливості успіху місіонерства є його поєднаність із соціальним служіння. 

http://risu.org.ua/%20ua/index/all_news/community/religion_and_policy/40694/
http://risu.org.ua/%20ua/index/all_news/community/religion_and_policy/40694/
http://www.theology.kiev.ua/article.php?cid=27&aid=332
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«Єдність теорії та практики» передбачена самим Ісусом Христом. У розповіді про спокушення 

Христа сатаною Христос відмовляється підмінити проповіді Слова Божого соціальним 

служінням. З іншого боку, в Новому завіті сказано, що допомога потребуючому ближньому є 

прямим обов‟язком учня Христа. Втрата балансу завжди була реальною небезпекою для всіх 

християн, і адвентизм відрізняється тим, що особливий акцент робиться і на проповіді, і на 

соціальному служінні.  

З настанням релігійної свободи на початку 90-х років минулого сторіччя Церква 

Адвентистів Сьомого Дня в Україні отримала можливість безперешкодно будувати та 

запроваджувати в життя власну концепцію місіонерського служіння та соціорелігійну практику. 

Варто зауважити, що соціорелігійна діяльність адвентистів сьомого дня на території України 

централізовано поділяється на багато галузей, кожною з яких опікується окремий відділ, а саме: 

здоров‟я, освіти, глобальної місії, інформації, видавничий, музичний, молитовний, жіночий, 

сімейний, дитячий, молодіжний тощо. Крім того, на теренах України зараз активно 

проваджують свою діяльність безліч освітніх закладів Церкви АСД різних форм акредитації, а 

також адвентистські асоціації «Дружина пастора» та пасторська асоціація, дитячі клуби, 

Адвентистське агентство допомоги та розвитку (АДРА), контакт-центр «Надія» та ін.Першим 

особливим напрямком місіонерської та місійної діяльності Церкви АСД є освіта. Згідно 

визначенню Концепції державно-конфесійних відносин (2004 р.), релігійна (духовна) освіта – це 

набуття/надання знань з певного віровчення та навичок відповідної релігійної практики з метою 

усвідомленого визнання згаданого віровчення як власного переконання особи.Таким чином, 

створення повноцінної власної освітньої структури Церквою АСД в Україні, що зараз 

складається з дитячих садочків, шкіл, ВНЗ, духовних ВНЗ та різнопрофільних курсів, було перш 

за все продиктовано необхідністю збереження та розвитку власної ідентичності. У добу 

постмодерну без такої освітньої структури неможливо відтворення моральних цінностей, 

принципів та відповідних норм, притаманних церкві АСД. Водночас, згідно доповіді на річній 

нараді президента УУК В.Алексеєнка, було зазначено, що в умовах сьогоднішніх українських 

реалій, а саме війни на Сході та фінансової кризи, ЦАСД, у свою чергу, не має морального  права 

віддавати на розбудову освітнього комплексу більше коштів, ніж на допомогу потерпілим в зоні 

АТО [http://www.adventist.org.ua/]. Тому освітня структура ЦАСД в Україні не може бути такою 

всеохоплюючою та розвиненою, як того потребує специфіка глобальних викликів доби 

постмодерну. В. Алексеєнко, визнаючи проблему, пропонує певну програму дій: «Сьогодні у нас 

немає ресурсів для створення та розвитку повноформатної освітньої інфраструктури по всій 

території України, а тому необхідно зосередитися на розбудові вже існуючих елементів 

освітнього комплексу». 

Молодіжний відділ УУК Церкви АСД приділяє велику увагу організації та плануванню 

молодіжного служіння не лише на загальноцерковному рівні, а і у кожній місцевій громаді. 

Відповідно до «Соціальної доктрини Церкви АСД» головна увага Церкви приділяється 

здоровому способу життя, а відтак майже при кожному молитовному будинку українських 

адвентистів функціонує тренажерна кімната, спортивна зала чи приміщення для гри в теніс, де 

церковні молоді люди та їхні друзі можуть займатись спортом. Зазвичай до цього служіння 

долучається і відділ здоров‟я, який проводить лекції зі здорового способу життя для відвідувачів 

спортивних заходів. 

Згідно Соціальній доктрини АСД особлива увага в діяльності Церкви приділяється 

сімейному служінню, у центрі якого знаходиться функціонування «Сімейного клубу». У 

великих громадах, а також там, де є потреба, сімейний відділ відкриває пункти професійного 

дошлюбного консультування для молоді. Кожний квартал сімейний відділ, в межах 

конференцій, влаштовує фестивалі родинної творчості зі співом, поезією та музикою, де 

представлені наймолодші та найстаріші сім‟ї, на такі фестивалі, зазвичай, запрошуються 

невіруючі представники адвентистських родин.  

Так, за рекомендацією відділу сімейного служіння одна субота місяця, або кварталу в 

адвентистських громадах присвячується проблемам сім‟ї. 
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Сьогодення характеризується надзвичайно високим рівенем напруженості у сфері 

взаємодії церкви та держави. Проблеми з якими може зустрітися пересічний громадянин  

стосуються і деякою мірою відношення нас до церкви та впливу держави на формування нових 

взаємодоповнюючих відносин між нею та конфесією. 
Посилаючись на ч. 3 ст. 35 Конституції України визначено модель державно-церковних 

відносин, котрі характеризуються тим, що церква та релігійні організації в Україні відокремлені 

від держави, а школа від - церкви. Але не слід розуміти відокремленість у прямому значенні, 

адже в час коли йде війна із сусідньою державою, з якою ми сповідуємо одну і ту ж релігію та 

підкоряємося одному патріарху, то доречним буде переглянути цю відокрмленість. І тому 

необхідність постає в тому, щоб сформувати  нову модель державно-церковних відносин. 
Революція гідності на українських теренах яка почалася у 2013 році, а триває можливо і 

досі назавжди утвердила в українському суспільстві такі принципові складові  національної 

ідеї, як непохитну загально-правову справедливість, права людини та солідарність 

громадянського суспільства. Тому для пошуку нової прадигми державно-церковних відносин 

актуальним буде поглиблений аналіз державно-религійного розвитку в Україні в другому 

десятилітті XXI століття.  
Сьогодення суспільного розвитку нашої держави, пов‘язане із формуванням 

громадянського суспільства та правової країни потребує нових концептуальних засад 

державно-церковних відносин. Головуючий у ВРЦіРО пояснює  положення «держава-церква-

громадянське суспільство» «самим ходом історії», звертаючи увагу на існування в Україні 

«синергії між церквами, громадянським суспільством і державою, як трьома самостійними 

інституціями» 
Необхідність створення нової концепції державно-церковних віжносин вказує 

надзвичайно велика кількість прогалин у сфері взаємодії церкви та держави. Також неменш 

важливою спонукою до її створення є політична ситуація яка склалася на даний період часу в 

нашій країні.  
Підтримка церкви та її допомога країні у важкі часи є неоцінним вкладом для 

заснування нової пардигми. Так, серед нормативно-правових актів, які окреслюють підтримку 

українських церков і релігійних організацій курсу нинішнього українського керівництва є те, 

що Рада Церков обговорила з Міністром культури стратегічне партнерство між державою і 

суспільством, засудила сепаратизм та виступила за цілісність і непорушність кордонів України. 

Неможливо не оминути дії з боку держави щодо форумування цієї нової парадигми. Зокрема, 25 

лютого 2016 р. у м. Києві, відбулась заключна національна зустріч «Досягнення проекту, 

засвоєні уроки та політичні рекомендації». Цей проект мав на меті підвищення безпеки 

релігійних громад, крім того все це мало і свою  реалізацію. Шляхом нарощування потенціалу 

громадянського суспільства, релігійних чи заснованих на переконаннях громад та відповідних 

органів державної влади щодо питань свободи релігії чи переконань та злочинів на ґрунті 

ненависті, а також сприяння діалогу релігійних чи заснованих на переконаннях громад між 
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собою та з державою. Взаємодія держави та церкви також прослідковується на засіданні 

Громадської ради з питань співпраці з релігійними організаціями при МЗС на чолі з міністром 

П. Клімкіним. На цьому засіданні були запропоновані шляхи протидії антиукраїнської 

пропаганди з використання релігійного фактору, яка ведеться РФ. Важливим є те, що для 

підготовки тексту для заяви було запрошено експертів з Департаменту у справах релігій та 

національностей Міністерства культури України. 
Проте необхідним є також дослідження всіх прогалин у цій сфері.Так, у грудні 2012 

року, незважаючи на чисельні протести релігійних організацій, правозахисників та 

громадськості резонансний законопроект ғ10221 набув чинності. На  думку виконавчого 

директора інституту Релігійної свободи Максима Васіна «найбільша небезпека внесених змін у 

їх неоднозначності, що дозволяє останні вільно трактувати. Особливі загрози для свободи 

віросповідання, – на думку експерта, - вбачаються у розширенні переліку контролюючих 

органів, що наглядатимуть за віруючими та релігійними організаціями, без чіткого окреслення 

меж їх контролюючих повноважень. 
Чималої актуальності  набуло державне врегулювання «інституту капеланста», яке б 

стало додатковим імпульсом до ще більш конструктивної підтримки всіма основними церквами 

і релігійними організаціями війська української держави.   У додатку до Листа підписаному 

членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій від 21 березня 2012 р. міститься 

пункт про необхідність запровадження інституту військового капеланства (душпастирства) в 

Збройних Силах України та інших військових формуваннях. Згідно соціологічного опитування 

оприлюдненого «Центром Разумкова» у квітні 2013 року «Більшість громадян поділяють думку 

про те, що українським Збройним Силам потрібні капелани (військові священики).  
Це питання є ще більш актуальним та необхідним в умовах сьогодення, адже в час коли 

наші знайомі та родичі є невільниками війни ми потребує інстутуту капеланства, що до того ж і 

сприятиме запровадженню нової парадигми державно-церковних відносин. 
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ПРАВА  ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ. ЧИ ГОТОВЕ ЛЮДСТВО ДО ВИКЛИКУ? 

 

В сучасному світі проблема створення штучного інтелекту піднімається все частіше. То 

тут, то там промайнуть замітки в газетах, що, мовляв, штучний інтелект (ШІ) уже практично 

створений або застосовується на практиці у військових цілях, космічних дослідженнях, 

медицині тощо.  

Пристрасті розпалюють і фантастичні фільми, що розповідають про реальне існування 

ШІ. У світлі культових фільмів "Термінатор", "Я  робот" телеглядач приходить до 

однозначного висновку, що до створення ШІ залишилося жити зовсім недовго, і не пройде і 

століття, як долю людства буде вершити якась складно організована машина. Чи так це? Чи 

справедливі всі ці домисли? Чи можливе створення ШІ в принципі, і скільки залишилося 

чекати, якщо можливо?  

Сьогодні ми маємо можливість спостерігати постійне зростання обчислювальної 

потужності комп'ютерів, але це не означає появи в них ШІ. На жаль, навіть принципи роботи 

людської психіки сьогодні залишаються неясними. А оскільки ШІ спочатку замислювався як 

прообраз людини, то його створення пов'язане з невідомістю. Однак зростання продуктивності 

комп‘ютерів у поєднанні з підвищенням якості алгоритмів обробки робить можливим 

застосування різних наукових методів на практиці в різних сторонах життя людства.  

Для створення ШІ потрібна реалізація мислення яка досі до кінця не з'ясована і 

залишається таємницею для науки. Сьогодні комп'ютери переробляють здебільшого не саму 

інформацію, а лише вміст комірок пам'яті, які можна заповнити чим завгодно. Отже, 

комп'ютери не "осмислюють" вміст інформації  на відміну від людей, для яких характерним є 

виключно осмислені поняття. Образно можна сказати, що в людей процес мислення 

відбувається в душі, в той час як для машин її не існує. 

Слід чітко усвідомити, що людство, яке створить ШІ, стане якісно новою системою, що 

вже не може сприйматись ізольовано від ШІ, і подальша доля його залежатиме від сумісності 

двох систем – загальної демократичної, гуманістичної системи і власне ШІ-системи. Це має 

бути взято до уваги ще до створення ШІ й закладене в процес його розробки. 

Найбільшу небезпеку для людства становить варіант створення ШІ в рамках окремої 

держави. Держава, якій би вдалося здійснити такий проект, дістала б глобальну науково-

технічну перевагу над іншими, причому без усякої надії на те, що ця перевага коли-небудь 

зникне й інші держави зрівняються в своєму розвиткові з нею. Такий варіант імовірний, якщо 

на той час, коли науково-технічна думка визріє для створення ШІ, світ залишиться політично й 

економічно роз‘єднаним. Якщо до цього в усьому світі не встановиться нове політичне 

мислення про світ без насильства і ще сильними будуть ідеї побудови власного благополуччя 

завдяки іншим, то такий варіант створення ШІ може стати реальністю.  

Для цього також потрібно відповісти на етичні проблеми створення штучного розуму: 

- Якщо в майбутньому машини зможуть міркувати, усвідомлювати себе й мати 

почуття, те що тоді робить людину людиною, а машину  машиною? 

- Якщо в майбутньому машини зможуть міркувати, то як складуться відносини людей і 

машин? Дане питання було не раз розглянуте у творах мистецтва на прикладі 
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протистояння людей і машин. Приміром, батлеріанський джихад у романі "Дюна" 

ФренкаГерберта, проблеми взаємини з Іскинами в романі Дена Сімонса "Гіперіон", 

війна з машинами в кінофільмі "Термінатор" тощо. 

- Чи буде людина, якій у результаті численних медичних ампутацій замінили 99 

відсотків тіла на штучні органи, то вона буде вважатися людиною або маштною? 

- Якщо в майбутньому машини зможуть усвідомлювати себе й мати почуття, чи 

можливо буде їх експлуатувати або доведеться наділяти їх правами? 

Крім того, перед людиною стоїть маса викликів.  

Чи готові ми до того що ШІ  зможуть усвідомити що мають можливість відстоювати 

свої права? ШІ, як і будь-яка сутність має подвійну природу  у собі  добро, і зло. Чи готові ми 

що ШІ  осягнуть сторону беззаконня? Деякі вчені пропонують зробити кнопку яка поверни 

«заводські установки», але є можливість що ШІ зможе обійти систему безпеки тобто як людина 

брехати. 

Раніше про загрозу розвитку ШІ заявив Білл Гейтс. У цьому питанні він дотримується 

точки зору Маска. Вона полягає в тому, що машини потрібно обмежувати і не давати їм повної 

свободи розвитку. 

Безконтрольним зростанням ШІ також стурбований Хокінг. Він зазначав, що 

побоюється систем, розвиток яких не матиме рамок. 

Подальша доля людства залежить від того, чи розв‘яже воно проблему створення ШІ. І 

якщо розв‘яже, то все залежатиме від того, як розвиватимуться його стосунки зі ШІ. Будь-які 

відхилення від ідентичності (людство – ШІ) можуть поставити низку нерозв‘язних завдань з 

вкрай небезпечними для цивілізації наслідками. 

Станіслав Лем у своїй творчості це чудово розумів, передбачав і застерігав. 

На жаль, відповідей на ці питання поки немає. Залишається сподіватися на те, що, якщо 

ШІ можна створити в принципі, то рано чи пізно він буде створений і вирішення цих проблем 

будуть займатися не тільки інженери,  а й фахівці з права та філософії, тому що  

функціонування систем ШІ неможливе без філософського осмислення.   
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ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ПРАВОВОМУ ПОЛІ 

 

Уяви майбутнє в якому твій тостер точно знає, який тост ти хочеш. Цілий день він 

шукає інформацію про нові незвичні види тостів. Або він може запитати як пройшов твій день 

чи похизуватись своїми досягненнями. 

В який момент його можна буде розцінювати як особистість? В який момент в тебе 

виникне запитання чи є у нього почуття? Якщо він їх має, то чи буде відключення тостера від 

мережі – вбивством? І чи буде він надалі належати тобі? ЧИ БУДЕМО МИ КОЛИСЬ ЗМУШЕНІ 

НАДАТИ ПРАВА НАШІЙ ТЕХНІЦІ? 

Штучний  інтелект вже повсюди. Він гарантує, що в магазинах буде достатньо 

продуктів, він показує тобі лише корисну рекламу, підлаштовується під тебе в іграх, аналізує 

людську мову. Сьогодні ми дивимось помічників, типу Sirі і сміємось з того, як примітивно вони 

показують емоції, але цілком імовірно, що нам доведеться мати справу з істотами про яких не 

можна впевнено сказати чи це реальна людина, чи тільки її імітація. 

ЧИ ІСНУЮТЬ МАШИНИ, ЯКІ ЗАСЛУГОВУЮТЬ НА ПРАВА? Поки що НІ, але якщо 

такі з‟являться – то ми до цього абсолютно не готові. Право не пристосоване до вирішення 
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питань ШІ. Здебільшого питання наявності прав у людей або тварин базується на понятті 

свідомості.  

Свідомість надає істотам права, оскільки вона також надає їм можливість страждати. 

Тобто можливість не просто відчувати біль, але й усвідомлювати його наявність. Роботи не 

страждають, і скоріше за все, не будуть, якщо ми їх на це не запрограмуємо. Без болю чи 

насолоди немає чому надавати перевагу і, відповідно, права не мають сенсу. Людські права 

тісно пов‟язані з нашою власною «програмою», наприклад ми не любимо біль. Оскільки наш 

мозок достатньо розвинувся для самозбереження, щоб ми не торкались вогню чи втікали від 

хижаків. Тому ми створили права, які захищають нас від порушень, що спричиняють біль, як 

наприклад, рівність усіх людей перед законом, право на життя і тілесну недоторканність, повага 

людської гідності, свобода від довільного, незаконного арешту або затримання, свобода віри і 

совісті, право батьків на виховання дітей, право на опір гнобителям тощо. Навіть більш 

абстрактні права, як-от право на свободу, засновані на тому, яким чином працює наш мозок для 

того, щоб розрізняти справедливе і несправедливе. Чи буде тостер, який не може рухатись, 

проти ув‟язнення в клітці? Чи буде він проти розбирання його на частини, якщо в нього немає 

страху смерті? Чи буде він ображатись, якщо він не здатний до самооцінки? 

А що якщо ми запрограмуємо робота відчувати біль та емоції? І вдрзняти перемогу від 

зради, задоволення – від болю, та усвідомлювати це. ЧИ ЗРОБИТЬ ЦЕ ЇХ СХОЖИМИ НА 

ЛЮДЕЙ? Багато технологів вірять, що справжній вибух технологій станеться тоді, коли 

штучний інтелект зможе навчитися та створювати власний штучний інтелект, ще розумніший за 

себе. На цьому етапі, питання як запрограмовані наші роботи буде поза нашим контролем. Що 

якщо штучний інтелект вирішить, що треба запрограмувати себе на здатність відчувати біль, як 

це зробила еволюція із більшістю живих істот? Чи заслуговують такі роботи на права? 

Широкого резонансу в світовій пресі отримав вичнок Ілона Маска, який пожертвував 10 

млн. $  дослідницькій організації «FutureofLifeInstitute», яка об‟єднує безліч провідних 

дослідників в області штучного інтелекту І СВОЇМ ОСНОВНИМ ПРІОРИТЕТОМ НАЗИВАЄ 

БЕЗПЕКУ РОЗРОБОК В ЦІЙ ОБЛАСТІ.  

Слід зазначити, що Ілон Маск є не першою публічною людиною, яка виказує 

занепокоєння похмурими перспективами розробок штучного інтелекту, проте він є одним з тих, 

хто активно діє в цьому плані. На думку винахідника, перешкодити тому, щоб люди своїми 

руками створили дещо на зразок кемеронівського Skynet, який з часом повстане проти людей, 

можна, якщо перейнятися цим питанням заздалегідь. Ілон Маск вважає, що всі розробники 

повинні об‟єднатися і визнати, що БЕЗПЕКА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ – ЦЕ ПРІОРИТЕТ В 

ЙОГО РОЗРОБЦІ. Американський аналітик і колумніст Forbes Ерік Мак стверджує, що люди 

все ще негативно сприймають перспективу розумних машин, і потрібно заздалегідь змінити їх 

ставлення. 

Але може нам варто менше хвилюватись з приводу ризику, який становлять для нас 

надзвичайно розумні роботи, та більше перейматись тим, яку загрозу ми становимо для них? 

Уся людська ідентичність заснована на ідеї людської виключності, тобто ідеї того, що МИ 

ЄДИНІ Є ОБРАНИМИ І МАЄМО ПРАВО ДОМІНУВАТИ У ПРИРОДІ.  

Незважаючи на те, що штучний інтелект, ще недостатньо розвинений, він вже 

перевершив людські здібності у сфері обробки великих масивів даних та їхнього аналізу. Одним 

з яскравих прикладів використання таких умінь є рішення IBM перекваліфікувати свій 

суперкомп‟ютерWatson у медичного консультанта. Проблемою також є те, що ми економічно не 

зацікавлені в наданні роботам прав. Якщо ми зможемо примушувати свідомий штучний 

інтелект- можливо, через запрограмовані тортури – виконувати нашу волю, то економічний 

потенціал буде нескінченним.  Зрештою, ми робили так і раніше. Насилля використовувалось 

для того, щоб змусити людей працювати. І ми ніколи не мали проблем з ідеологічним 

виправданням.  

Штучний інтелект порушує серйозні питання про філософські рамки. Коли ми ставимо 

запитання, чи є роботи свідомими і чи заслуговують вони на права, ми змушені поставити 

базові запитання: що робить нас людьми? Чому ми заслуговуємо на права? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0#.D0.9E.D1.81.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0_.D0.BD.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.BA.D0.B0.D0.BD.D0.BD.D1.96.D1.81.D1.82.D1.8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Незалежно від того, що ми думаємо це питання треба буде вирішувати в найближчому 

майбутньому. Що ми робитимемо, якщо роботи почнуть ВИМАГАТИ  надання їм прав? Чого 

можуть навчити нас роботи, які боряться за свої права про нас самих? 

 

УДК 16: 004 

ГАЙДУК Альона магістр 1 року навчання  

факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник  ГОРБАТЮК Т. В., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

СМИСЛ ЛЮДСЬКОГО ІСНУВАННЯ ТА СИСТЕМА ЦІННОСТЕЙ В 

ПОСТЛЮДСЬКОМУ СВІТІ 

 

Якою буде система цінностей у новому, постлюдському світі? Це питання все більше 

загострюється в зв‟язку з розповсюдженням нових технологій, спрямованих на кардинальну 

зміну не тільки біологічних, нейрофізичних, але і розумово-психологічних здатностей людини. 

Як підкреслюють трансгуманісти, тільки сама людина  може судити, які моральні 

цінності є для неї визначальними, яких  моральних приписів вона буде дотримуватися у 

відповідності з тими етичними нормами, які будуть панувати у постлюдському майбутньому. 

Вони вважають, що в тому, щоб бути людиною, немає ніякої самостійної цінності, оскільки 

буття є  даністю, простою констатацією факта. Звісно, буття є даністю, про це ми говорили 

вище, але ця даність тільки слугує передпосилкою  становлення людиною  внаслідок величезної 

праці над собою. Коли ми говоримо «бути людиною», завжди маємо на увазі особистість в 

класичному розумінні цього слова, тобто людину як цілісну істоту, якій притаманні  позитивні 

риси людської природи. Людиною тільки народжуються біологічно, але стають нею протягом 

всього життя. Як колись зауважив Гегель, сказати, що собою являє та чи інша людина, можна 

сказати тільки після її смерті.  

На думку трансгуманістів, етика має бути спрямована на покращення  стану людства, 

тому все, що слугує на  користь людині, має етичну цінність .Слушна думка, однак 

трансгуманісти вважають, що можна говорити про покращення  становища людства, коли 

покращалось  становище окремих людей. Тому вони так наполягають на важливості особистої, 

індивідуальної свободи  кожної людини використовувати новітні технології для  розширення  

своїх розумових і фізичних можливостей. З цієї точки зору покращенню  становища людства 

сприяють  зміни, які  збільшують  можливості окремих людей змінювати власне життя у 

відповідності з своїми побажаннями і можливостями.  

Якщо людина має можливість  використовувати новітні технології для збільшення свого 

розумового потенціалу, для  удосконалення власних фізичних і розумових здібностей, для 

продовження до безкінечності власного життя, тим самим, за трансгуманістами, вона сприяє 

покращенню становища людства.  Ця теза, що набуває в трансгуманізмі статусу  засадничого 

принципу,  одночасно починає відігравати і роль етичного постулату, оскільки важко 

сперечатися з тим, що він певним чином сприяє покращенню життя окремим індивідам. Але що 

робити тим, хто позбавлений можливості еволюціонувати в сторону покращення?  На це 

питання у трансгуманістів немає чіткої відповіді. Певна частина  вважає, що ті, хто не мають 

можливості еволюціонувати, повинні відійти на задній план і з часом звільнити життєвий 

простір для більш успішних. Інша частина з них, налаштована більш гуманно, вважає 

можливим існування водночас різних типів людей, починаючи з класичного HomoSapiens і 

завершуючи пост людиною з найбільш досконалим набором розумових і фізичних здібностей. 

Нарешті, ще інша частина, найбільш романтично оцінюючи постлюдське майбутнє, схиляється 

до думки, що всім буде надана можливість  відкоригувати  всі свої властивості у відповідності з 

власними уподобаннями. Інакше як утопічною таку позицію, на мій погляд, назвати не можна. 
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Але справа не в цьому. Більш актуальним є питання, чи можна взагалі,  говорити про якісь 

загальнолюдські цінності – морально-етичні та розумово-когнітивні, притаманні такому 

суспільству?. І чи можна  взагалі вживати поняття «суспільство» відносно  постлюдського світу 

як такого, оскільки людське суспільство  розуміється як  багатомірне, внутрішньо розмаїте і 

водночас цілісне утворення. Ця цілісність досягається  шляхом перетину і накладання 

індивідуальних дій людей (Тойнбі) на спільну основу, якою слугує історично сформована 

сукупність способів і форм взаємодії і взаємозалежності людей.  Загально людські морально-

етичні цінності  відіграють в цьому утворенні значущу роль, оскільки саме вони,  як показав 

Кант, зумовлюють і організують практичну діяльність людей у вигляді вчинків, стосунків, 

звичаїв тощо. Але  про який загальнолюдський характер етичних приписів можна говорити  в 

постлюдському світі, коли в ньому індивідуальна свобода людини оголошується  

першочерговою цінністю?  Трансгуманісти, виступаючи за захист особистої свободи людей, 

залишають осторонь питання, як будуть узгоджуватися між собою різноманітні свободи 

окремих людей  в ситуації, коли зміст свободи як загальнолюдської цінності  залишається 

невизначеним. Зазвичай свободу в етиці визначають  «як здатність людини вільно визначати  

підстави своїх дій і і відповідно  реалізувати себе» (32, 571). Але ця здатність завжди  залежить 

від конкретної ситуації людського існування і в цьому плані є усвідомленням необхідності. 

Неврахування  моменту  необхідності як детермінації людських вчинків веде до виродження 

свободи в сваволю (Кант). 

Якщо інтелектуальний потенціал людства переміститься в транс-пост-людське 

суспільство, тоді людський рід  повинен зникнути, або в кращому випадку існувати як деяка 

резервація в оточуючому його пост людському світі. Звичайно, трансгуманісти не схильні 

робити висновки; залишаючись прихильниками демократичних цінностей, вироблених 

протягом багатьох століть, вони говорять про необхідність розробки деякого морального  

кодексу, в якому принципи толерантності, поваги та благополуччя відіграватимуть  надзвичайно 

важливу роль. Тому питання про систему цінностей у пост людському світі залишається 

відкритим і вимагає дискусій в цьому напрямі. 

 

УДК 16: 004 

КРАСНОВ Андрій магістр 1 року навчання  

факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник  ГОРБАТЮК Т. В., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

ПОСТЛЮДИНА  ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ НАУКИ 

 

Надзвичайно високий рівень розвитку техніки  приходить у конфлікт з біологічними 

можливостями людини керувати нею, що може призводити до катастрофічних наслідків. Для 

існуючих технологій  утримання людини, як найбільш «вузького» і недосконалого елемента 

виробництва,  з часом стає все більш невигідним. Людина припускається багатьох помилок, у 

зв‟язку з чим потрібно на  складних ділянках  виробництва ставити «захист від дурня», який  

фактично є захистом від людини, оскільки у світі високих технологій будь-яка помилка може 

призвести до техногенної катастрофи, а будь-яка людина може припуститися помилки і 

спрацювати як дурень -  зламати налагоджений ритм виробництва і створити кризову ситуацію.  

Тому  головним бар‟єром на шляху розвитку економіки  є не проблеми створення нових 

технологій, а пристосування людської психіки до ефективної раціональності, розумної логіки  

комп‟ютера.  Система намагається перетворити людину  в раціональний пристрій шляхом 

усунення індивідуальних особливостей і свободи під якою розуміють непередбачуваність 

людської поведінки. . Сучасна  технологічна цивілізація створює людину, за своїми зовнішніми 

проявами складну, як машини, з якими їй доводиться працювати, але  спрощену  за своїм 
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внутрішнім світом, людину, позбавлену емоцій, почуттів, але наділену надрозумовими 

здібностями, уподібненими розуму комп‟ютера. Але коли всі дії, думки і почуття людини 

раціоналізовані, тобто людина подібно до машини здатна виконувати безліч повторюваних дій, 

вона, як і машина, стає внутрішньо мертвою. 

Вважаючи людський фактор” основним винуватцем техногенних аварій, катастроф і 

криз,  деякі сучасні філософські течії,  вбачають вихід з цієї  складної екзистенціальної ситуації 

у створенні нового трансцендентально-віртуального світу, діючою особою в якому постане 

„постлюдина”, яка буде позбавлена негативних якостей. Людина-робот мислить і діє у 

відповідності з стандартними шаблонами, в емоціональному і інтелектуальному плані 

обмежуючись лише  тими проявами, які необхідні для  забезпечення існування. Цей новий 

вимір людськості отримав в  сучасній літературі назву «трансгуманізм»,  під яким  розуміють 

новий філософський рух, який визнає можливість і потребу фундаментальних змін в становищі 

людини з метою посилення фізичних, розумових і психічних здібностей людини заради 

уникнення страждань, хвороб, віддалення, а, в ідеалі, уникнення самої смерті. Принципова 

відмінність трансгуманістичної парадигми від традиційного гуманізму полягає в тому, що нині 

існуюча  на Землі людина більше не вважається ні вершиною еволюції, ні метою своєї  власної 

діяльності. 

«Для тих, хто пов‟язує майбутнє з проектами технологічної модифікації людини, - 

підкреслює Б.Г.Юдін, - традиційний гуманізм  виявляється занадто вузькою платформою: свою 

позицію вони характеризують як трансгуманізм. І поки що важко судити, чи є трансгуманізм 

розвитком, сучасною фазою гуманізма, чи з позицій трансгуманізма звичний нам гуманізм має 

бути відкинутим як дещо архаїчне. 

 

УДК 130:130.123 

КРЕНИЧНИЙ Євген, магістр 1-го року навчання 

ННІ енергетики автоматики та енергозбереження  

Національний університет біоресурсів і   

природокористування України 

Науковий керівник –  СУПРУН А.Г.,  

канд. філос. наук, доцент  

 

МЕТОД ЯК ОСНОВА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Представлена робота присвячена дослідженню зародження та розвитку методу 

отримання наукового знання про об'єкти і явищах – наукового методу. Від інших видів знання 

(буденного, гуманітарного, художньо-військового, релігійного тощо) наукове знання 

відрізняється систематичністю, об'єктивністю, достовірністю, точністю і практичною цінністю. 

Історію наукового методу прийнято обчислювати з часів Галілея і Ньютона. Відповідно до тієї ж 

традиції Галілео Галілей (1564 - 1642) вважається родоначальником експериментальної фізики, 

а Ісаак Ньютон (1643 - 1727) - засновником теоретичної фізики. В той час не було поділу єдиної 

науки фізики на дві частини, не було й самої фізики - вона називалася натуральною філософією. 

Але такий поділ має глибокий сенс: воно допомагає зрозуміти особливості наукового методу і, 

за суті, еквівалентно поділу науки на досвід і математику, яке сформулював Роджер Бекон (1214 

- 1294).  

Стародавні греки уважно спостерігали явища і потім намагалися проникнути в 

гармонію природи силою інтелекту, спираючись тільки на дані почуттів, накопичені в пам'яті. У 

період Відродження стало очевидно, що поставлена мета не може бути досягнута тільки за 

допомогою п'яти почуттів необхідні прилади, які не є що інше, як їх продовження та 

загострення. При цьому відразу ж виникли два питання: наскільки можна довіряти показаннями 

приладів і як зберегти інформацію, отриману з їх допомогою? Друга задача була незабаром 

розв'язана винайденням друкарства і послідовним застосуванням математики в природничих 

науках. Значно важче виявилося вирішити перше питання - про достовірність знань, отриманих 
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за допомогою приладів. Остаточно воно не вичерпано і досі, і вся історія наукового методу - це 

історія постійного поглиблення і видозміни цього питання. Однак обсяг знань стрімко зростав, і 

в якийсь момент люди перестали розуміти, як співвідносити числа, отримані з допомогою 

приладів, з реальними явищами в природі. Цей період в історії природознавства на рубежі 

століть відомий як криза у фізиці.  

Еволюція системи наукових знань такий же закономірний процес, як і еволюція 

тваринного світу. Переконання у всемогутності науки і впевненість у тому, що в силу 

безперервності процесу накопичення наукового знання, непізнане залишається таким лише 

тимчасово, є неперервним стимулом для продуктивної діяльності вчених. Але в обстановці 

загального захоплення не завжди розуміють, у чому суть наукового методу, витоки його сили, і, 

тим більше, не представляють його меж.  

Експеримент передбачає обов'язкову можливість відтворення досліджуваного об'єкта 

або явища і отримання одного і того ж результату на задане питання. У цьому його суть. Звідси 

слідує, що об'єктом наукового дослідження можуть бути лише повторювані явища і події. Якщо 

ж вони являють собою принципово неповторювані, принципово відбуваються тільки один раз, 

то вони не можуть бути об'єктом наукового вивчення. У цій області наука поки безсила. Спроби 

використовувати її методологію неминуче призводять, незалежно від бажання дослідника, до 

виходу за межі науки.  

Щоб підняти Землю, Архімедові було досить важеля, а Лаплас брався передбачити 

майбутнє світу, якщо йому дадуть початкові координати і імпульси всіх частинок у Всесвіті. І 

хоча така віра в закінченість і всемогутність науки завжди приваблива, корисно все-таки 

пам'ятати застереження Роджера Бекона, який сьогодні так само вірно, як і 700 років тому: 

«Якщо б людина жила в смертній долі навіть тисячі віків, вона і тоді б не досяг досконалості в 

знанні; він не розуміє тепер природи мухи, а деякі самовпевнені доктора думають, що розвиток 

філософії закінчено!». 

Успіхи сучасного природознавства свідчать про ефективність наукового методу 

пізнання. Він складався протягом тривалого часу і лише в кінці XVII ст. набув всі свої основні 

риси. Саме з цього часу починається історія науки в повному розумінні цього слова. Слід 

пам'ятати, що це лише невелика, хоча і дуже важлива, частина загальнолюдської культури, а 

лише в цьому контексті можна зрозуміти її справжнє місце і роль у розвитку нинішньої 

цивілізації. 

 

УДК 16: 004 

КУЗНЮК Давид, магістр 1 року навчання 

факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник  ГОРБАТЮК Т. В., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

ТОПОС «МИСЛЯЧОГО ЖИТТЯ» 
 

В умовах наростаючого шквалу NBICS-революцій гомосфера, яка розуміється як  сфера 

мислячого життя у Всесвіті, перетворюється на грандіозний фактор глобальних перетворень 

фундаментальних першооснов світів косної(інертної), живої, та соціальної матерії. Завдяки дії 

цього фактору сучасний етап багатотривалогопроцессу перетворювання фундаментальних 

підвалин косної(інертної), живої, та соціальної матерії, породжує неозору множину таких 

сурогатних  світів, як світ штучно створених молекул ДНК,  світ ГМО, світ композитних 

матеріалів; світ мобильної телефонії, комп‟ютерних мереж,  світ смарт-речей, світ «квантових 

точок», «квантових ящиків», світ квантових кристалів і ін.  Череда таких сурогатних світів 

здійснює зростаючий вплів на глобальне середовище проживання землян, деформує весь 

комплекс їхніх біо-психо-соціальних здібностей. І позаяк цей поступово зростаючий потік 
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сурогатних світів  піддає кардинальним трансформаціям ансамбль усіх людських відносин 

(тобто трансформує сутність людини), він перетворює і людину (як ми її знали до цих пір) на 

постлюдину. З врахуванням цього моменту стає зрозумілим, чому  феномен «життя, що 

мислить» виявляється у фокусі уваги не тільки творців натуралістики, гуманітаристики, 

комп‟ютивістики, а й методологів науки добі NBICS-революцій. 

 Сучасне загальне уявлення про «життя, що мислить», символізує собою спосіб 

існування пост-картезіанської спільноти всіляких носіїв здатності мислити. Сама ця здатність 

тепер означає не тільки здатність генерувати емоції, почуття, образи, уявлення, поняття, теорії, 

наукові картини світу, але і здатність маніпулювати ними за допомогою людських органів, котрі 

гигантськипосилюються за допомогою всіляких нейрокомп'ютерних протезів (таких, як протези 

комп'ютерного зору, комп'ютерного слуху, комп'ютерного нюху, комп'ютерного накопичення, 

систематизації та переробки гігантських масивів даних, комп'ютерного моделювання та ін.). 

Нинішня практика досліджень феномену «життя, що мислить», яка досліджує його в повноті 

всіх його біо-психо-соціо-духовних вимірів, навіває методологам науки  доби NBICS-революцій 

нове уявлення про людину. У семантиці мови методології такої науки загальна категорія 

представників життя, яке мислить  за допомогою арсеналу всіляких підсилювачів людських 

органів, охоплює не тільки індивідів виду Homosapiens, Homosapienstechnicus,  Homomediatus,   

Trans-Homo, але й всіляких їх співтовариств, тобто колективних суб'єктів, котрі виникають 

завдяки використанню таких штучних органів когнітивно-перетворювальних дій комунального  

користування, як ризома комп'ютерних мереж типу WWW, Grid, Інтернет смарт-речей, 

Обчислювальних хмар, Wi-Fi, технопарк колайдерів, ансамбль космічних телескопів, 

міжнародних космічних станцій, планетоходів та ін.  

У добу наростаючого шквалу NBICS-революцій «життя, що мислить за допомогою 

нейро-комп‟ютерних протезів», еволюціонує як особливий топос Всесвіту. У сучасній 

методологічній літературі цей топос, як зазначалося вище, номінується неологізмом 

«гомосфера». В умовах сучасної конвергенції  NBICS-революцій границі гомосфери стрімко 

розгортаються. Сьогодні гомосферастримко наповнюється зазначеними вище сурогатними 

світами, котрі вельми агресивно впливають не тільки  на навколишнє фізико-космічне 

середовище, а й на  весь комплекс біо-психо-соціо-духовних вимірів людини.  А це означає, що  

творці науки доби NBICS-революцій, розширюючи межі гомосфери за допомогою індустрії 

High-tech і High-humе, далеко не без ризику перетворюють весь комплекс біо-психо-соціо-

духовних вимірів людини. Масштабність і могутність  такого  розширення людини  залежать від 

темпів прискореного прогресу науки нашного часу, яку, як зазначалося вище, номінуть 

різноманітними брендами – Cyberscience, Big Data-science, Е-Science, Mega-Sciencе, 

ComputerScience 2.0, Scienceonline, PetascaleScience,   Service-Oriented Science. 

Отже, будучи гібридною (тобто суб'єкт-об'єктною), гомосфера, вельми агресивно 

здійснює фронтальну науково-технологічну атаку на Всесвіт, глобальне соціоприродне 

середовище проживання землян, на саму людину у всій повноті її біо-психо-соцо-духовних 

вимірів. Використовуючи фантастично могутню індустрію наукових знань, High-tech и High-

humе, творці гомосфери все більш зухвало вторгаються в усі рівні мегаструктури матеріального 

світу,  залишаючи  на всіх рівнях мегаструктури сліди людської присутності.  

Здійснюючи вкрай ризиковані вторгнення у фундаментальні першооснови світу 

неживої, живий і мислячої матерії, творці гомосфери вже сьогодні трансформують їх з метою 

створення різноманітних сурогатних світів. Нажаль, насичуючи глобальне соціоприродне 

середовище  проживання землян неозорою множиною сурогатних світів, творці гомосфери не 

здатні передбачити всі соціально-гуманітарні наслідки їхніх впливів на ансамбль усіх людських 

відносин, котрий є сутністю людини доби NBICS-революцій. А це означає, що нинішня 

фронтальна NBICS-технологічна атака на увесь комплекс біо-психо-соціальних вимірів людини, 

на фундаментальні першооснови світу неживої, живий і мислячої матерії ставить під знак 

питання майбутню долю  самого топосу «життя, яке мислить за допомогою техно-комп‟ютерних 

протезів». Враховуючи цю обставину,  неважко зрозуміти, що сучасні методологи меганауки  

намагаються осмислити складну ситуацію, яка склалася у добу NBICS-революций у 
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багатовікової  магістралі наукового осмислення взаємодії «гомосфера - Всесвіт». У контексті 

сучасного осмислення цієї взаємодії людина, яка розглядається в повноті всіх її біо-психо-соціо-

духовних вимірів, постає не тільки як інтегральний підсумок всього багатовікового процесу 

антропо-соціо-техно-генезу, а й як вельми експресивна  біо-психо-соціо-духовна реальність, яка 

є відкритою NBICS-технологічному майбутньому. 

 

УДК 16: 004 

КУЗЬМЕНКО Михайло, магістр 1 року навчання 

 факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник  ГОРБАТЮК Т. В., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

СЕНСОРНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ  СВІТОСПРИЙМАННЯ 

 

Всесвіт, з яким має справу сучасна наука, – це не той світ, який міг бути сприйнятий 

п'ятьма органами, котрі посилені міріадами смарт-сенсорів, смарт-детекторів, смарт-датчиків,  і 

який репрезентується з використанням величезних масивів даних, – масивів, котрі  іменуються 

нині неологізмом «BigData». Саме тому таку науку нині все частіше характеризують як 

«сенсорну науку» (або як Cyberscience, Big Data-science, Е-Science, Mega-Sciencе, 

ComputerScience 2.0, Scienceonline, PetascaleScience,   Service-Oriented Science).  

З урахуванням цього факту неважко зрозуміти, що у добу високої  електроніки 

когнітивно-перетворювальна  діяльність співтовариства творців науки  здійснюється зовсім не 

так, як вона здійснювалася навіть у часи М. Планка, А. Ейнштейна, Н. Бора. У ті часи головну 

роль у реалізації когнітивної діяльності грали  такі засоби, як органи почуттів, робочий зошит, 

олівець, механічний калькулятор, логарифмічна лінійка. Сьогодні ж цього арсеналу засобів 

вченому вже не достатньо. Величезну роль у здійсненні когнітивної діяльності співтовариства 

творців науки грає арсенал таких когнітивних знарядь комунального користування, як 

електронні мікроскопи, космічні телескопи, космічні супутники, суперколлайдери, міжнародні 

космічні станції, дистанційно керовані роботи, комп'ютерні мережі типу Інтернет, Grid, 

Обчислювальних хмар, Wi-Fi, Інтернет смарт-речей, космічні сенсорні мережі, що зондують 

нашу планету й ін. Саме тому у добу високої  електроніки реальність, яка досліджується  

наукою, презентується не  тільки в людських відчуттях, уявленнях, поняттях, теоріях, але й  за 

допомогою «більших масивів даних» («BigData»), що накопичуються в автоматичному режимі 

міріадами електронних смарт-пристроїв. 

Образно кажучи, в XXI столітті Всесвіт виявився в обіймах людини, оснащеної  

міріадами смарт-сенсорів, які в автоматичному режимі накопичують гігантські масиви даних. 

Величезний арсенал комп'ютерних «інтелектуальних систем», що дозволяють ученим 

індустріально обробляти накопичені «BigData», зберігати їх, обмінюватися ними й витягати з 

них наукові знання,   кардинально змінили когнітивно-перетворювальну  діяльність техногенної  

цивілізації. Завдяки цьому вона стає в умовах наростаючого шквалу нано-біо-гено-нейро-інфо-

комп‟ютерно-медіальних революцій NBICS-технологічною цивілізацією. В «когнітивному 

вікні» у Всесвіт, яке виникло завдяки таким когнітивним практикам збору, нагромадження, 

обробки «великих данних», котрі номінуються такими неологізмам, як BigDataprocessing, 

BigDataAnalytics, BigDatamining, майбутнє NBICS-технологічної цивілізації, репрезентується в 

таких концептуальних засобах, котрі кардинально відмінні від новочасових. 

 Зухвало вторгаючись в  усі рівні мегаструктури матеріального Всесвіту - від рівня 

кварків до рівня квазарів - NBICS-технологічна цивілізація все біль зухвало перетворює  

фундаментальні першооснови неживої, живої й мислячої матерії, кардинально змінюючи свою 

когнітивно-перетворювальну практику у світі. 
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УДК 16: 004 

КУЛІНСЬКИЙ Валерій магістр 1 року навчання  

факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник  ГОРБАТЮК Т. В., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

MEGA-SCIENCЕ  І СУСПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО СТРАТЕГІЧНИХ 

РЕСУРСІВ NBICS-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 

В умовах наростаючого шквалу нано-біо-гено-нейро-інфо-комп‟ютерно-медіальних 

революцій синергетичний симбіоз різних  когнітивних практик роботи з «BigData» 

перетворюється в особливу галузь суспільного виробництва такого стратегічно важливого 

ресурсу, як інформація (знання). З урахуванням цього факту неважко зрозуміти причини 

нинішнього зростання загального інтересу творців природознавства, соціогуманітаристики, 

комп‟ютеристики до феномена «великих масивів даних». 

Немає ніяких сумнівів у тім, що в умовах наростаючого шквалу нано-біо-гено-нейро-

інфо-комп‟ютерно-мережевих революцій ємність автоматично накопичуваних й опрацьованих 

«BigData» стрімко наростає. Однак ті обсяги даних, які  сьогодні оцінюються як "велики", 

завтра можуть виявитися  "середніми", а через місяць – "малими". Тому «великими» звичайно 

вважають такі масиви даних,  обсяги яких породжують проблеми для їхньої автоматичної 

обробки. Сьогодні такими вважаються масиви даних, обсяги яких перевищують петабайт (один 

петабайт дорівнює 1015 байт). 

Когнітивні практики аналізу й синтезу наростаючої навали «BigData»,  здійснювані за 

допомогою різних комп'ютерних смарт-пристроїв, породжують наукове уявлення про Всесвіт, 

відмінне від того уявлення, що домінувало у добу Модерну. Нове наукове уявлення про Всесвіт, 

яке предентоване у мові науки, яка прогресує під брендом «Big Data-science», стає об'єктом 

найгостріших дискусій у методології природознавства, комп‟ютеристики й 

соціогуманітаристики. Сьогодні це наукове уявлення про Всесвіт формується завдяки грибниці, 

яка розростається завдяки таким  когнітивним практикам, які в західній літературі номінуються 

такими брендами, як BigDataprocessing, BigDataAnalytics, BigDatamining і ін. Найвпливовіша з 

таких практик аналітико-синтетичної діяльності, здійснюваної   за допомогою арсеналу 

комп'ютерних «інтелектуальних систем» над «BigData», іменується неологізмом 

«BigDataAnalytics». 

Гігантські обсяги даних, що генеруються міріадами смарт-сенсорів, смарт-детекторів, 

смарт-датчиків, котрі  працюють у структурі, скажемо, таких експериментальних установок, як 

електронні мікроскопи, космічні телескопи, космічні супутники, міжнародні космічні станції,  

суперколлайдери,  комп'ютерні мережі, дистанційно керовані роботи й ін.  

 

УДК 16: 004 

КУЛЬПІН Руслан магістр 1 року навчання  

факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник  ГОРБАТЮК Т. В., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

ФЕНОМЕН ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ТРАНСКОМУНІКАЦІЇ 

 

Нинішня зміна методологічного статусу сфери досліджень симбіозу індустрії наукових 
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знань, High-tech і High-humе відбувається тому, що в умовах наростаючого шквалу нано-біо-

гено-нейро-інфо-комп‟ютерно-медійних революцій цей симбіоз стає головним генератором 

соціокультурної реальності XXI століття. Вибухоподібний прогрес цієї когнітивної індустрії 

породжує неозору розмаїтість сурогатних соціоприродних світів, мешканцями яких є своєрідні 

гібриди природи й культури. Саме їх  Бруно Латур називає «квазіоб'єктами», або «суб'єктами-

об'єктами».  

Сучасна експансія таких «квазіоб'єктів» в усі рівні мегаструктури фізичного, 

біологічного й соціального Всесвіту розмиває ті границі між культурою й природою, котрі 

зовсім недавно вважалися вічними і непорушними. Експоненціальне розширення цієї експансії 

означає, що сучасна практика NBICS-технологічних перетворень гомосфери (тобто  

соціоприродного середовища проживання землян, глобального медіа-інформаційного простору, 

інструментального  комунікативного праксису), зовсім по-новому порушує питання про 

становище людини у Всесвіті.  

Розмиваючи соціоприродні границі не тільки у фізичному, фізіологічному, 

екологічному, психосенсорному, але й в екзистенціальному змісті, практика NBICS-

технологічних перетворень Всесвіту розширює  неорганічну корпоральність NBICS-

техноцивілізації. У числі найбільш масштабних емерджентних властивостей NBICS-

техноцивілізації, особливу роль відіграє  інструментальна транскомунікація.  

Як і всі інші емерджентні властивості NBICS-техноцивілізації, інструментальна 

транскомунікація здійснює на цивілізацію, яка її породила, зворотний багатоплановий вплив. У 

найскладнішому комплексі соціогуманітарних функцій інструментальної транскомунікації  

найважливішою, безумовно є функція головного генератора різноманітних соціогуманітарних 

реальностей NBICS-технологічної цивілізації, яка є лише першою фазою прийдешньої еволюції 

гіпертехнологічногомегасоціуму. Виконуючи цю соціогуманітарну функцію, інструментальна 

транскомунікація, подібно до фронтальної ударної хвилі, перетворює  не тільки глобальне 

соціоприродне середовище проживання землян, загальнопланетарний комунікативний праксис, 

але й весь комплекс біо-психо-соціо-духовних складових людини.  

Породжуючи неозоре поле соціогуманітарних проблем, дискурс про прийдешню долю 

NBICS-технологічної цивілізації  ініціює появу  нового  усвідомлення границь життєдіяльності 

сучасного планетарного суспільства ризику. Саме тому дослідження феномена інструментальної 

транскомунікації як генератора соціокультурної реальності зміщаються у фокус уваги творців 

соціогуманітарних  наук. 

 

УДК 342 

МОРОЗОВА Марина, магістр 1 року навчання  

 факультету харчових технологій та  

управління якістю продукції АПК 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник – САМАРСЬКИЙ А. Ю.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

НАУКА ТА ЛЮДИНА В ІНФОРМАЦІЙНУ ДОБУ 

 

Приступаючи до роботи, першочергово нам потрібно зрозуміти, що мається на увазі під 

висловом "інформаційна доба". Різні люди вкладають різні поняття в цей термін, але вони єдині 

в одному - в тому що він нерозривно пов'язаний з новими технологіями та методами зв'язку за їх 

допомогою. Загалом, дане поняття включає безліч визначень, думок, висловів та класифікацій, 

але вони не є центром нашої теми. 

З розвитком технологій, світ перетерпів безліч змін, відбувся розвиток всіх аспектів 

життя, а деякі з них стали настільки відмінними від того, що було всього лиш якихось декілька 

десятиліть тому, що викликає непідробний подив та неймовірну гордість, що саме нам довелось 
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жити в часи бурхливого розвитку технологій та стати свідками справжнього розквіту та 

застосування їх на благо людства. 

Завдяки новим технологіям, ми маємо змогу досліджувати нові аспекти нашого життя, 

те, про що раніше ми могли здогадуватись чи моделювати без точного підтвердження фактами, 

та ділитись з усім світом. В добу інформаційних технологій, людство використовує загальну 

скарбничку знань на благо. Завдяки цьому з'являються технології, предмети побуту чи 

методики, які покращують нам життя. Наприклад, в освітній сфері застосовують знання з 

нейробіології для створення методик, які вирішують проблеми покращення пам'яті та більш 

ефективного запам'ятовування великих об'ємів інформації.  

Проте як і все в нашому житті, є зворотна сторона медалі, яка несе в собі приховану 

загрозу благополуччю та розвитку світу, зокрема людству. Інформаційна доба характерна 

швидким розвитком технологій, які стають джерелами інформації для кожної людини. Кожний 

предмет, який нас оточує, здатен надати нам досить значну "порцію" нового, починаючи з того 

як їм користуватись, закінчуючи безліччю варіантів де можна застосувати даний прилад. І це 

лише побутові предмети, які є в кожного в домі чи на роботі. Окрім них нас також оточують 

різні "нові джерела інформації", такі як комп'ютери та телефони, до яких кожен звертається по 

декілька разів за день з різними цілями - для роботи, навчання чи відпочинку. Але нам 

обов‟язково потрапляють в поле зору реклама, статті з новинами чи коментарі інших 

користувачів.  

Так чи інакше ми отримуємо велику дозу інформації щодня, більшість з якої є 

неперевіреною, тобто неправдивою, що призводить до поширення хибних новин, тверджень чи 

теорій. Проте, так склалось, що більшість людей не перевіряють на правдивість отриману 

інформацію, не здатні відрізнити правдиве від хибного, чим і користуються певні люди в цілях 

отримання заробітку чи здійснення різного роду махінацій. На жаль, в умовах перенасиченості 

інформацією, людський мозок не здатний сприймати весь об'єми інформації та обробляти його 

належним чином. Більшість досліджень доводять, що від такої великої кількості нового, ми 

засвоюємо лиш малу частину, так як не здатні фізично вирвати більше з цілого потоку.  

А як же справи у науки? ЇЇ стан у сучасну добу є досить нерівномірний для різних її 

сфер. Загалом, простежується певна тенденція розвитку окремих її сфер. Наука існує на 

державному та комерційному рівнях, що визначає шлях її розвитку. Державні наукові центри в 

Україні переживають досить складні часи, так як немає достатнього фінансування для 

проведення повномасштабних експериментів та досліджень, які б дали змогу просувати наукове 

знання хоча б на рівень розвинених держав. А те, що здатні створити чи дослідити досвідченні 

та молоді вчені часто "тоне" під великою кількістю різних офіційних паперів, що не дають 

змогу провести дослідження чи навіть отримати дозвіл на застосування інновації. Таким чином, 

більшість гарних ідей просто не можливо реалізувати без зайвої "паперової тяганини". 

Проте, з іншого боку є також комерційна наука, яка фінансується для проведення 

експерименту та отримання найкращого результату. Єдиною умовою є те, що тут в більшій мірі 

розвиваються лише ті сфери наукового знання, які в змозі відкрити нові технології, методи та 

теорії, які в подальшому можуть бути використані в різного роду бізнесі та надати прибуток 

своїм інвесторам. Інакше кажучи, наука розвивається там, де мають бути, за позитивного 

результату, гроші.  

Таке ставлення до наукового знання гальмує загальний прогрес країни, так як наукове 

знання є цілісною системою, галузі якого нерозривно пов'язані і є нібито частинками великого 

пазлу, що є продовженням один одного і складає цілісну картину. Належне фінансування навіть 

малих частин наукового знання, дало б змогу робити нові відкриття, які потім можна було б 

застосувати в інших галузях та сферах на благо людства. 

Наука в інформаційну добу має безліч напрямків для розвитку. Відкритими для 

інновацій є всі сфери, а поширення отриманих результатів в доступ для науковців всього світу 

дає чудовий фундамент для систематизації отриманих знань та створення на їх основі чогось 

нового, інноваційного, того, що може стати проривом та поштовхом до нових рівнів розвитку 

людства.  
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Таким чином, можна зробити висновок, що інформаційна доба позитивно впливає на 

науку та людство, так як нова інформація, відкриття, досвід та думки кожного стали 

доступними цілому світу і стали чудовим фоном для розвитку на їх основі нових знань. Проте, 

це ж і є негативною рисою, так як зросла кількість людей, які стверджують різні істини чи 

поширюють інформацію, хоча є не компетентними в цих питаннях, а індивідуум не завжди 

здатен "фільтрувати" отриману інформацію та відсіяти неправдиве. 

 

УДК 16: 004 

ОСТАПЕНКО Катерина магістр 1 року навчання  

факультету конструювання та дизайну 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник  ГОРБАТЮК Т. В., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

ПРОБЛЕМА «ПОСТЛЮДИНИ» В СУЧАСНІЙ НАУЦІ І ФІЛОСОФІЇ 

 

Пройшовши складний шлях самовдосконалення за допомогою релігії та культури, 

людство на сучасному етапі зосередилось  на самовдосконаленні засобами новітніх технологій.  

Як писав Ф.Фукуяма, «біотехнологія надає нам засоби довершити те, що не зробили спеціалісти 

з соціальної інженерії. І тоді ми остаточно закінчимо з людською історією, оскільки ми  

відмінимо « людські істоти як такі. І тоді почнеться нова історія, історія  по той бік людського». 

Людина, яка завжди критично відносилась до самої себе і споконвіку прагнула до 

самовдосконалення, здається, дійшла до  завершення цього процесу і разом з цим до 

завершення свого існування  як «вінця природи» і цивілізації. Сьогодні вже не можна 

заперечувати, що створені надзвичайні засоби перетворення людини і соціуму  породжують 

кардинальні ризики і загрози майбутньому людства. Драматизм ситуації полягає в тому, що 

розвиток науки і техніки  не  зупиняється і вимагає  їх подальшого вдосконалення. При цьому 

виявляється, що  параметри людини починають його гальмувати і обмежувати. Як образно 

висловився В. Кутирьов, прогрес техніки веде до того, що потрібно підганяти вже не крісло під 

людину, а саму людину під крісло, яке постійно вдосконалюється Тому прогрес вимагає 

«переступити» через людину, традиційного Homosapiens,  штовхаючи до створення  деякої нової 

мислячої істоти за допомогою новітніх технологій. Проте застосування останніх  може 

викликати незворотні зміни в природі людини, що призведе до світової катастрофи. В  науці  

відбуваються запеклі суперечки з приводу  того, що стало  причиною кризової ситуації.  

Відразу ж вимальовуються два, діаметрально протилежні прогнози розвитку 

постлюдського майбутнього. Оптимістичний прогноз навіть не допускає можливості посилення 

расових проблем, війн між людьми і постлюдьми тощо. Згідно з ним, загальна тенденція 

здешевлення медичних та біотехнологічних послуг, розвиток робототехніки створює 

можливість перерозподілу  додаткової собівартості на користь населення.  Поряд з ним все 

більшої ваги набирає  інший, протилежний йому сценарій, який наголошує на загрозливій 

тенденції спочатку спотворення майбутнього людства, а потім і його знищення.    

Таким чином, переструктурування біологічних засад людини, вживлення в мозок 

людини мікрочіпів, що забезпечують краще функціонування нервової системи,  та відновлення 

втрачених у зв‟язку з певними захворюваннями функцій створюють передумови до підриву 

засад  життя людини і, в кінцевому підсумку, до «розлюднення» самої людини, втрати її 

цілісності, та зведення сутності людини до суто мозкової діяльності.  А оскільки людська 

культура пов‟язана з тілесністю людини і її емоційним станом,  такий підхід спонукає говорити 

про кінець людини як такої  і кінець людської історії. Людина продовжує існувати, але  не як 

особистість, а як людський фактор в техногенному світі. Кардинальна відмінність людини як 

особистості від людини як фактору полягає в тому, що цілісність поступається місцем 

фрагментарності, самостійність підлеглості, творчість – автоматизму дій. 
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УДК 101.1 

ПЕТРУНЬОК  Володимир, магістр 1-го року навчання  

ННІ енергетики автоматики та енергозбереження 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник –СУПРУН А.Г., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 

 

Звернемо увагу на те, що соціально-гуманітарні знання сформувалися в систему 

набагато раніше від природничих наук, оскільки були спрямовані на регулювання політичних, 

правових, економічних та особистісних відносин. Саме гуманітарному знанню завдячують такі 

фундаментальні поняття як «закон», «порядок», які спочатку мали виключно соціальний зміст. 

Разом з тим, статусу науковості гуманітарне знання набуло набагато пізніше від природничого, 

оскільки залишалось у стані сакральної соціальної магії чи першої соціальної технології – 

знання, що спрямоване виключно на безпосереднє практичне використання. 

Проблема становлення й визначення різних галузей гуманітарного знання розглядалася 

ще до появи інформаційного суспільства як нового етапу духовного розвитку людства, який 

породжує специфічні риси соціального буття, що вимагають нових підходів до формування 

структурно-функціональних та ціннісних компонентів суспільного організму.  

У ХХ ст. Ганс Гадамер (1900-2002) - представник онтологічої герменевтики - намагався 

зблизити філософію і науку, нагадуючи про наявність сумісної межі –  «людського життя». Він 

спробував показати, що культурно-історична традиція має досвід різних пізнавальних способів 

ставлення людини до світу. І науково-теоретичне освоєння світу є не лише однією з 

пізнавальних позицій людського буття, оскільки істина пізнається не лише науковими 

методами. 

Серед поза наукових способів розкриття істини найважливішими філософ вважав 

мистецтво, філософію та історію, оскільки специфіка гуманітарних наук полягає у належності 

до пріоритету пізнання того, хто пізнає. Відповідно - гуманітарні науки не повинні механічно 

копіювати методологію природознавства. За Г.Гадамером, суть гуманітарних наук не може 

бути вірно зрозуміла, якщо вимірювати її масштабами прогресуючого пізнання 

закономірностей. 

Услід за Сократом і Платоном, Г.Гадамер діалог визнавав основним способом 

досягнення істини в гуманітарних науках, оскільки будь-яке знання проходить через запитання, 

і питання буває часто складніше за відповідь. А спосіб діалогу використовує діалектика, і 

кінцевий результат залежить від того, наскільки правильно поставлено питання. Таким чином, 

процес осягнення, що відбувається у розумінні, завершується у мовній формі. Мова є тим 

середовищем, в якому відбувається процес взаємодомовленості співбесідників і знаходиться 

взаєморозуміння по суті справи. 

Французький філософ, структураліст Мішель Фуко (1926-1984) мав неординарний 

погляд щодо місця гуманітарних наук серед інших галузей знання. Він наголошував, що 

гуманітарним наукам дісталась у спадок галузь «не тільки не окреслена та проміряна наскрізь, 

але навпаки, зовсім незаймана, яку потрібно розробляти за допомогою наукових понять і 

позитивних методів». 

Цей погляд підтримується сучасними дослідниками філософської науки, оскільки він 

дає можливість по-новому підійти до вирішення багатьох проблем сучасності. 

Сьогодні соціально-гуманітарне знання вже остаточно утвердилося у структурній 

таблиці різновидів знання. Суттєво, що воно включає два різновиди знань – гуманітарне (вивчає 

людину у сфері її духовної, розумової, етичної, культурної і суспільної діяльності) і суспільне 

або соціальне (комплекс знань про суспільство, соціальну реальність, буття соціальних груп та 
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індивідів), при чому об‘єкт, предмет і методологія цих двох різновидів знання може 

перетинатися, формуючи тим самим синтезуючу форму знань: соціально-гуманітарне знання, 

специфіку якого відображає ряд суттєвих моментів. 

 

УДК 101.1.001.76 

ПИЛИПЕНКО Олена, магістр 1 року навчання  

ННІ енергетики  автоматики та енергозбереження 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник – СУПРУН А.Г., 

канд. філос. наук, доцент 

 

НАУКОМІСТКІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК РУШІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

У середині 70-х років почався новітній – технологічний етап НТР. Якщо досі основним 

у науково-технічній практиці переважно був пошук істотно нових принципів створення техніки, 

конструктивних розв'язків та матеріалів з необхідними властивостями, то тепер центр ваги 

відчутно змістився в бік технологічних відкриттів та їх реального використання. Помітний 

імпульс інтенсифікації отримує науково-інженерна діяльність з розробки та вдосконалення 

найрізноманітніших технологій. 

Особливість цього періоду, що триває і нині, становить цілеспрямоване формування 

класу наукомістких технологій (не окремих із них, а саме особливого класу). До них належать, 

наприклад, електроіскрова обробка металів, хімічні способи фрезерування, шліфування, 

загартування тощо (замість аналогічних фізико-механічних процесів, що характерні для 

традиційної технології), досягнення порошкової металургії, лазерна та плазмова обробка 

речовини, біотехнології та новітні інформаційні технології. Їх усіх об'єднує те, що основою 

таких технологій є наукові результати не просто високого рівня, а революційні за своїм 

характером, такі, що відкривають принципово нове бачення виробничого процесу. Їх також 

називають «високими технологіями». 

На базі інтенсивного використання наукомістких технологій в економіці 

найрозвинутіших країн створені цілі галузі наукомісткого характеру – виробництво комп'ютерів, 

авіакосмічна індустрія тощо. Формування наукомістких галузей економіки – теж характерна 

прикмета сучасного періоду НТР. Великою мірою завдяки їм виник та постійно поглиблюється 

«технологічний відрив» найрозвинутіших країн світу від усіх інших. 

Загалом це настільки значущі зміни в житті суспільства, що цей глибинний процес іноді 

називають також технологічною революцією, бажаючи акцентувати цим самим значення саме 

цієї площини НТР в нових умовах. 

Винятково велику роль у розгортанні технологічного етапу НТР відіграв прогрес 

електронної техніки. Мікропроцесорна революція 70-х років дала змогу не тільки якісно 

оновити елементну базу обчислювальних пристроїв, що стало поштовхом для розвитку 

новітньої інформатики. Справжній переворот у технологічній площині суспільного виробництва 

почався зі створення мікромініатюрних електронних контролерів технологічних процесів, що 

стежать за змінами багатьох параметрів та регулюють їх. Використання можливостей 

мікропроцесорів у сполученні з основним технологічним обладнанням уможливило створення 

нового покоління техніки найширшого виробничого призначення – багато операційних 

верстатів з числовим програмним керуванням, робото технічних комплексів, роторно-

конвеєрних ліній, гнучких виробничих систем. Досягнута висока точність автоматичного 

дотримання оптимальних фізико-хімічних характеристик технологічних операцій (таких, 

наприклад, як розміри та чистота поверхні при обробці деталей, температура, тиск, вологість, 

освітленість, хімічний склад середовища, динаміка концентрації певних компонентів тощо). 

Важливо, що чутливість мініатюрних мікроелектронних датчиків та регуляторів суттєво 

перевищує психофізіологічні можливості людини як учасника виробництва. 
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Для повноти картини слід згадати про абсолютно новий клас технологій, що 

реалізуються за допомогою сучасної комп'ютерно-інформаційної техніки, автоматизованих 

робочих місць різних типів, персональних комп'ютерів у технологічних ланцюжках, людино-

машинних систем оброблювання інформації, автоматизованих систем керування тощо. 

Усе це пояснює, чому саме мікропроцесорна революція стала найістотнішим чинником 

переходу НТР у новий якісний стан з незрівнянно більшою, ніж раніше, питомою вагою її 

технологічного аспекту. 

 

УДК 081 

СЕРДЮК Андрій, магістр 1 року навчання  

ННІ енергетики, автоматики таенергозбереження 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник - СУПРУН А.Г.,  

канд. філос. наук,доцент 

 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В ХХІ СТОЛІТТІ 

 

Виведення освіти на рівень розвинутих країн світу – одне з найважливіших завдань 

сучасної системи освіти України, визначною ланкою якої є вища освіта. Розв‟язання цих 

важливих стратегічних завдань науковці шукають у сфері філософії. Філософія освіти 

забезпечує узагальнену відповідь на кризові питання, оскільки займається граничними 

основами освіти й педагогіки (місце і смисл освіти в культурному універсумі, розуміння людини 

та ідеалу освіченості, смисл та особливості педагогічної діяльності тощо), і на цій основі здатна 

розробляти форми оптимізації освітньої практики.  

Філософське дослідження освітніх проблем також відкриває можливості 

узагальнюючого аналізу розвитку системи освіти в контексті основних соціокультурних змін 

сучасного суспільства. Розгляд освітніх проблем у межах філософської методології також дає 

можливість дослідження взаємозв‟язку соціальних та освітніх змін, що принципово важливо 

для проектування та генерування посткласичних форм освітньої діяльності. Філософія освіти, 

здійснюючи співставлення різних концепцій освіти, рефлектуючи над їх основами, виявляючи 

основи кожної з них та піддаючи їх критичному аналізу, знаходить граничні основи освітньої 

системи і педагогічної думки, що можуть слугувати базою для консенсусу навіть вкрай 

різнобіжних позицій. 

Поряд з відчутними перевагами, пов'язаними, насамперед, з можливостями вільного 

розповсюдження інформації, ідей, поглядів, переконань, товарів, вільного пересування, 

інтеграції культурних надбань народів тощо, помітними є негативні наслідки глобалізації, 

зокрема, загроза втрати національної ідентичності для країн, що розвиваються, занепаду 

національних економік, різкої поляризації між багатством меншості і зубожінням більшості 

населення планети, загострення суспільних і міжетнічних відносин, зменшення ролі 

національних держав. 

Для України, до того ж, сформувалась низка загроз-викликів, пов'язаних з важкою 

екологічною і демографічною ситуацією, спадом виробництва, обвальним зростанням бідності, 

захворюваності та злочинності, деформацією моральних засад життєдіяльності суспільства та 

корупцією. Незважаючи на більш як десятилітній досвід трансформацій і національного 

відродження, Україна, здається, залишилась «стояти» на грані двох світів – європейського і 

євразійського (або лише балансує на цій грані), не готова повноцінно і ефективно відповісти на 

існуючі глобальні виклики. Центром цієї парадигми є освіта, яка розвивається як відповідь на 

виклики цивілізації і одночасно як відповідь на потреби людини знайти своє місце і можливості 

самореалізації у новому глобальному просторі.  

У зв'язку зі зміною змістових компонентів освіти відбуваються зміни технологій їх 

реалізації. На передній план виходять інформаційні технології, дистанційне навчання, які 
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охоплюють мережі університетів та шкіл, систему підготовки кадрів та підвищення 

кваліфікації, застосовуються в сфері обміну педагогічною інформацією. Всі ці та інші 

перетворення, що відбуваються в процесі модернізації змісту освіти, мають бути належним 

чином відображені в освітніх стандартах, які створюються. В умовах глобалізаційних процесів, 

взаємопроникнення ринків праці та інтернаціоналізації національних економік освіта 

розглядається як своєрідний ключ до майбутнього економічного процвітання, ефективний засіб 

боротьби з безробіттям, рушійна сила науково-технічного прогресу та паспорт індивідуального 

успіху. 

Надзвичайно важливою проблемою у цьому контексті стає проблема забезпечення 

високої якості освіти, яка визнається визначальним фактором розвитку та необхідною умовою 

успішного існування будь-якої країни.  

В контексті входження України до світового співтовариства зазначені аспекти є вкрай 

важливими. На жаль, поки що система моніторингу в Україні відсутня, що не дає можливості 

справедливо оцінити рівень якості національної освіти. В той же час зарубіжні країни, в першу 

чергу західні, активно розвивають моніторинговий досвід, вибудовуючи складні національні 

моделі індикаторів якості освіти та беручи участь у міжнародних порівняльних вимірюваннях 

освітніх систем, що проводяться Європейським Союзом або Організацією з економічного 

співробітництва та розвитку. 

 

УДК 101.1.001.76 
СТАДНИК Іван, магістр 1 року навчання  

ННІ енергетики автоматики та енергозбереження 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник – СУПРУН А.Г.,  

канд. філос. наук, доцент 

 

ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦІЇ РІЗНИХ ФОРМ ЗНАНЬ 

 

Становлення дисциплінарної структури науки, інституалізація та професіоналізація 

наукової діяльності обумовлюють необхідність осмислення сутності науково-пізнавальної 

діяльності. 

Наука сьогодні − це сукупність великої кількості дослідницьких інститутів, організацій, 

які діють як у межах окремої країни, так і на міжнародному рівні. Сучасну науку називають 

«великою наукою». Так, якщо 1900 р. у світі налічувалось близько ста тисяч учених, то 

наприкінці XX ст. − їх більше 5 млн. Близько  90% всіх відкриттів припадають на ХХ ст., 90%  

вчених, які будь-коли жили на землі є нашими сучасниками. 

Отже, в нове століття наука входить з новим науковим світоглядом, що формується під 

впливом сучасних науково-технологічних революцій і кардинально змінює дійсність і саму 

людину. 

Сучасна філософія науки виступає як відсутня ланка між природничим і гуманітарним 

знанням і робить спробу зрозуміти місце науки в сучасній цивілізації, у її  багатогранних 

відношеннях  до етики, політики, релігії тощо. Тим самим філософія науки виконує 

загальнокультурну функцію, не дозволяючи науковцям обмежитись вузькопрофесійним 

баченням процесів і явищ.  

В останній третині ХХ століття обговорюється розширене поняття наукової 

раціональності, загострюється конкуренція різних моделей росту  науки, є спроби нової 

реконструкції логіки наукового пошуку. Нової актуальності набувають критерії науковості, 

методологічні норми і понятійний апарат постнекласичної стадії розвитку науки. Відбувається 

поглиблене вивчення історії науки, акцентується увага на соціальній детермінації наукового 

знання,  гуманізації науки . 

Для виявлення розходження між емпіричними науками, з одного боку, і математикою, 
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логікою й «метафізичними» системами – з іншого нами було проаналізовано критерії 

демаркації, методологічні принципи наукового пізнання та виокремлення проблем демаркації в 

діахронному і синхронному аспектах. 

Висвітлюються проблеми демаркації науки і не науки у філософії як практичної 

компоненти за допомогою методологічних принципів наукового пізнання та отримання 

об‟єктивних знань про наукові дисципліни, які повною мірою відповідало б потребам розвитку 

суспільства від Античності до Нового часу. 

Традиційна проблема знаходження критерію, що дозволяє відрізнити й відокремити 

знання від думки або віри, науку – від псевдонауки, емпіричні науки – від формальних наук і від 

метафізики, в ХХ ст. стала однією із центральних у епістемології й філософи науки. Слід 

зазначити, що критерій демаркації не тотожний критерію істинності знання: знання може бути 

помилковим, але належати при цьому до галузі науки. Як наприклад, гіпотеза про «теплород» 

згодом була відкинута як помилкова, але належала до науки, адже «теплород» функціонувала у 

теорії як носій теплоємності і теплопровідності, що забезпечували його узгодження з законами 

теплофізики 

Критерій повинен лише визначати, належить чи неналежитьпевнезнання до сфери 

науки. Коли розмежовують наукове, засноване на рацюнальмості, і поза наукове знання, то 

важливо зрозуміти, що позанауковезнання не є чиєюсь вигадкою або фікцією. Воно 

виробляється в певних інтелектуальних співтовариствах, відповідно до інших норм, еталонів, 

має власні джерела й засоби пізнання .  

На питання про критерії демаркації, поставлене у самому загальному вигляді, даються 

дві протилежні відповіді. Одна полягає в тому, що між наукою й пара наукою взагалі не існує 

чітких меж. Ті теорії, які колись визнавалися науковими, пізніше могли бути відкинуті як не 

наукові. І навпаки, занадто смілива гіпотеза, яка не визнавалася спочатку науковим 

співтовариством, згодом могла бути класифікована як наукова . 

Друга відповідь полягає в тому, що демаркаційні критерії між ними не тільки можливі, 

але й необхідні, а їхня відсутність сприяє виродженню науки й виникненню повного хаосу в 

системі пізнання . 

Частково це пояснюється тим, що у сучасній методології науки нормативні основи 

побудови знання й загальних критеріїв його раціональності історично мінливі й релятивні. Їх 

«просторова» (або «географічна») мінливість проявляється в тому, що різні культури 

виробляють різні критерії раціональності, найбільш яскравою ілюстрацією цього можуть 

служити західна й традиційна східна, насамперед індійська й китайська, науки. А «часова» 

релятивність цих критеріїв проступає, наприклад, у тому, що в історії західної науки чітко 

позначаються три типи раціональності, що послідовно змінювали одного, і відповідали, за 

В.С.Стьопіним, класичній, некласичній та постнекласичній науці . 

Крім того, метод побудови критерію демаркації паранауки тісно пов‟язаний зі 

специфікою понять з нечіткими межами, для яких характерна неможливість виділення жодної 

властивості або характеристики, яка була б притаманна всім об‟єктам даного класу одночасно і 

наявність декількох характеристик, які не можуть бути приписані даному конкретному об‟єкту, 

не зважаючи на те, що ці характеристики притаманні більшості об‟єктів його квасу . 

Отже, критерії демаркації при будь-якому способі їхнього вибудовування навряд чи 

можуть бути абсолютно коректними, але все-таки при перенесенні питання зі сфери інтуїтивних 

відчуттів до характерних для наукового аналізу когнітивної й соціальної площин наукової 

діяльності, вони стають більш яскравими .  
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ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Сучасна філософія – це філософія ХХ століття. Неупереджений і вільний від 

ідеологічних оцінок аналіз філософії століття XX показує, що філософське знання цього 

століття виконало значну еволюцію. Передусім це відхід філософії від вузького, переважно 

раціоналістичного філософствування, орієнтованого визначені політичні погляди й релігійні 

(атеїстичні) переконання. Протягом століття найрізноманітніші філософські напряму, і школи 

переходять до філософствування дедалі більше плюралістичному ітолерантному, заснованого за 

принципами зустрічі чи діалогу, не відхилюючи філософських теорій, заснованих на виключно 

нетрадиційних для європейської філософії принципах. 

Філософія ХХ століття сформулювала низку нових для філософії проблем: техніка і 

достойна людина, чоловік і природа, глобальне моделювання. Нові проблеми вимагають 

теоретичного дозволу, тож слідом за філософським напрямом створюють у XX столітті низку 

інших наук, біля яких стояла філософія. Математична і математична лінгвістика, еко-філософія і 

біосферна концепція культури у тому випадку можуть виступати як приклади народження 

філософією нових дослідницьких полів, які мають як великі евристичні можливості, так і  

безпосередній вихід на практичну діяльність сучасної людини. 

Сучасна філософія істотно поповнила свій теоретичний потенціал, поставивши і 

позитивно дозволивши такі принципово важливі питання, як співвідношення між знанням і 

розумінням, між знанням і оцінкою, нарешті, між знанням і істиною, вирішуючи цієї проблеми з 

урахуванням наукових даних, отриманих природознавством ХХ століття. Усе це просунули 

філософію вперед у традиційної області – теорії пізнання чи гносеології, а й допомогло знайти 

нові дослідницькі поля, що дозволило створити принципово нові концепції вивчення різних 

явище, наприклад, розуміє соціологію, евристику, інтегративний підхід.  

Для філософського знання ХХ століття характерна еволюція до дослідження проблем 

сутності та існування, спираючись як на позитивістські погляди, так й філософські традиції 

християнства, буддизму, шкіл соліпсизму і інтуїтивізму, екзистенціалізму та інших напрямів, які 

на початку ХХ століття вважалися як ненаукові. Натомість, найавторитетніші представники цих 

філософських напрямів знаходять у позитивістських і матеріалістичних роботах такі становища, 

які допомагають глибше і різнобічно зрозуміти суще людського буття. 

Тенденції інтегративізму різних шкіл і напрямків у філософському знанні наприкінці 

ХХ століття став помітно поєднуватися з інтегративними тенденціями самої філософії з 

гуманітарними і природним науками, завдяки чому створюється нове філософське знання і 

призначає нові способи філософствування. 

У XX столітті філософія дедалі більше прагне, щоб досліджувати світ комплексно, 

спираючись силою-силенною чинників, розуміючи які у світі процеси, як нелінійні,стохастичні, 

які у відкритих динамічних системах, кожна з яких має безліч варіантів свого наступного 

розвитку, в тому числі тлумачення. Саме фундаментальних знаннях сучасності, заснованих на 

виключно успіхи і культурних набутках експериментальних і теоретичних, стає можливим союз 

гуманітарного і природничо-наукового знання, який би практичні кроки щодо вирішенню 

найвагоміших проблем сучасності. 

Філософія ХХ століття відкриває і розробляє нові області філософствування, такі як 

філософія культури, філософія техніки, філософія життя та інших., по-сучасному описує такі 

традиційні області філософського знання як онтологія і феноменологія, епістемологія і 

методологія, аксіологія і філософська антропологія. Приміром, досліджуючи естетичний 

потенціал сучасного авангардизму і модернізму у різноманітних галузях мистецтва, філософія 

вдається як до естетичному знання, а й евристичний потенціал інтуїтивізму, рефлексію про 

непізнаному, а вдаючись до світу сучасної науку й техніки пояснює специфіку «віртуальної». 

Використовуючи метод проектування й конструювання сучасна естетика створює як нову 

довкілля, а й нові символи культури, яких зазнають закодовану інформацію глядачам та 
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слухачам. 

Сучасна філософія висунула як найважливіші і пріоритетні проблеми сучасності цілий 

цикл глобальних проблем, які можна поєднати до однієї - проблему людства, нерозривно 

пов'язану з новими рішенням вічного питання філософії - у чому зміст життя та призначення 

людини. Разом із всієї духовної культурою сучасного світу, хоче допомогти фахівця в царині 

його розвідках істини, у виробленні справжнього, а чи не помилкового сенсу життя, у пошуках 

свого Я свого творчий потенціал. На відміну від попереднього епох і навіть з початку ХХ 

століття сучасна філософія не нав'язує одній-єдиній погляду поширювати на світ, видаючи за 

істину остання інстанція. Вона навчилася бути толерантною і карає за інакомислення, більше 

філософія кінця століття надала людині волю виборі свого світогляду. 

Короткий огляд розвитку філософського знання на ХХ столітті показує, як разюче 

еволюціонувала філософська думку. Отак замість панівних напрямів матеріалізму і позитивізму 

висуваються різноманітні філософські школи, розробляють філософську проблематику в 

традиційних або значно оновлених школах ідеалізму. Раціоналістичний підхід до світу, що 

становить специфіку європейської філософської культури у значною мірою потіснений 

різноманітними напрямами ірраціоналізму і інтуїтивізму, а незнанні світу дедалі більше 

використовуються принципи скептицизму і агностицизму, релятивізму іконвендиалізму. які 

приносяться до сучасного філософію експериментальної базою сучасного природознавства, 

який прагне проникнути у таємниці світобудови. 

Замість традиції розгляду світу з позицій незупинного  науково-технічного і 

міністерства соціального прогресу приходять концепції нульового розвитку і стримуваного 

розвитку, а теза підкорення природи й переробки їх у інтересах людини змінюється під впливом 

екологічної науки на проблеми гармонізації взаємодії природи й людини. У цьому стає 

зрозуміло прагнення філософів другої половини ХХ століття прагнення аналізувати буття через 

аргументацію філософії життя, екзистенціалізму і персоналізму. 

Сучасна філософія вважає, що галузеву науку – значимий, але з єдиний шлях пізнання 

світу, який би людству як знання, а й соціальний комфорт й особисте безпеку, більше, вона 

заперечує ні містичного, ні езотеричного, ні екологічного, не ціннісного підходи до світу. Тому 

філософія ХХ століття як пов'язані з наукою, але намагається наново осмислити містичні вчення 

Сходу, шукати сенсу в примітивних релігіях й у магії, в давно відкинуті середньовічних 

трактатах алхіміків і лікарів, в соціальних утопіях найрізноманітніших часів  

Замість позитивістської філософії приходить толерантне ставлення до будь-яких 

формам осмислення світу, а замість суперництва між собою філософських шкіл – принципів 

взаємо-виправдання і додатковості філософських напрямів, заснований на прагнення до 

інтеграції всього філософського знання. 

Отже, сучасна філософія - філософія ХХ століття, є багатоаспектний і плідно розвивається 

філософування людства про корінних проблемах буття Природи, Космосу, Людства і Людини. 

 

УДК 16: 004 
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Науковий керівник  ГОРБАТЮК Т. В., 

 канд. філос. наук, доцент 

 

ТРАНСГУМАНІЗМ VS ПОСТГУМАНІЗМ 

 

Трансгуманізм позиціонує себе як деяка нова антропологія, вводячи в науковий обіг 

цілу низку нових понять, таких як транс людина, постлюдина, зверх або надрозум, 

завантаження свідомості тощо, за якими прозирають настільки кардинальні зміни, які суттєвим 

чином трансформують не тільки тіло людини, але і її життєвий світ. Внаслідок цих змін стає 
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незрозумілим, чи не втратить людина свою антропну ідентичність. Тому, на мій погляд, 

трансгуманізм не може претендувати на статус нової філософської антропології, а є, скоріше,  

явищем наукової, ніж філософської культури, яка ввібрала, осмислила та узагальнила (і певним 

чином міфілозувала) нові  технічні можливості розвитку людини. Як прояв масової культури, 

трансгуманізм прагне злитися з постгуманізмом як філософським переосмисленням цінностей 

гуманізму в епоху глобальних технологічних зрушень. Тому дуже часто ці терміни 

використовуються як синонімічні. 

На відміну від трансгуманізму, постгуманізм  відразу заявляє себе як філософське 

осмислення всіх глобальних метаморфоз, що відбуваються з людиною в епоху «пост» - 

постмодернізму, постструктуралізму,  постєвропоцентризму тощо. Найбільш поширеним є 

визначення постгуманізму як світогляду, що приходить на зміну гуманізму, як майбутнє 

гуманізму в епоху «пост». З цього визначення зрозуміло, що основна увага  його прихильників 

зосереджується не  на виробленні  концептуальних  та світоглядних принципів постгуманізму, а 

на   запереченні, протесті проти традицій гуманістичної думки. Тому в постгуманізмі вбачають  

світогляд, що приходить на зміну безмежній віри  в прогрес гуманізму, в цивілізаційну місію 

людини на Землі. Постгуманізм  не можна визначити як деякий напрямок, ідею чи школу, 

оскільки різні мислителі наповнюють його різним змістом Це ще досить не сформоване, 

аморфне поняття, яке об‟єднує філософські роздуми про прихід нового часу, нового типу 

мислення.. 

Відповідно і терміни «транслюдина» і «постлюдина», залишаються досить аморфними, 

дуже часто використовуючись як синонімічні. 

Трансгуманісти  хочуть не «залишитися людьми», а, навпаки, перестати ними бути 

(навіть саме поняття «людина» для них є  позначенням чогось не досить досконалого,  

ущербленого, занепалого , стати більш досконалими істотами. тобто трансхьюманами, або  не 

людьми. 

Щодо  «постлюдини», то цей термін, як і похідний від нього термін «пост людськість», 

хоча і широко використовується в сучасній літературі, проте також  не має чіткого наукового 

визначення ні як філософське поняття, ні як поняття науково-технічної сфери, і мають скоріше 

метафоричний характер.  За останні роки, замість того, щоб набувати більш точного змісту, 

терміни «трансгуманізм» та «постгуманізм» «транслюдина» і «постлюдина»  внаслідок 

наявності цілої множини неузгоджених одна з однією, суперечливих дефініцій, все частіше 

сприймаються як ненаукові, а самі образи «транслюдини» і «постлюдини» як такі, що поки 

лежать у межах футурології. 
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ÜBERSETZUNGSBESODERHEITEN VON KOMPOSITA  

IN DER FACHSPRACHE DER LANDWIRTSCHAFT 

 

Die Fachsprachen sind durch eine große Menge von Fachwörtern und Fachausdrücken 

gekennzeichnet, was die Kommunikation in dem entsprechenden Fachbereich einerseits erleichtert und 

andererseits erschwert. Durch die Fachwörter werden präzise Informationen vermittelt.  

Ideale Informationsträger in Fachtexten sind Nomina, durch die man eine große semantische 

Intension bei gleichzeitig geringer Extension erreichen kann. Dabei haben Komposita einen besonders 

hohen Informationsgehalt.  

Auf formaler Ebene können die Komposita durch ihre Länge auffallen, es sind aber auch 

verschiedene andere strukturelle Besonderheiten festzustellen. Nominale Komposita in der 

Fachsprache der Landwirtschaft können aus zwei, drei, vier und mehr Konstituenten bestehen (z. B. 

Pflanzenzucht, Lageranlagen, Gartenwaren, Rindermast, Weidesystem, Mastendgewicht, Tierschutz- 

und Nutztierhaltungsverordnung). Bei der Übersetzung sind semantische Beziehungen zwischen den 

Konstituenten zu berücksichtigen. 

Die Wiedergabe der zweigliedrigen Nominalkomposita aus der Fachsprache der 

Landwirtschaft erfolgt im Ukrainischen überwiegend durch Modell «Substantiv + Substantiv», z.B.:  

Weidesystem – система випасу, Kraftfutter – концентровані корми, Pflanzenschutz – 

захист рослин, Tierschutz – захист тварин, Bodenhorizont – ґрунтовий горизонт, 

Verlagerungsvorgang – процес переміщення, Betriebsspiegel – книга підприємства, Zuckerrübe – 

цукровий буряк, Bodenfruchtbarkeit – родючість ґрунту [1].  

Es sind auch andere Varianten möglich: durch  Substantiv, z.B. Schweinefleisch – свинина, 

Pflanzenproduktion – рослинництво, Tierproduktion – тваринництво, Pflanzenbau – 

рослинництво, Grünland – пасовище; durch mehrere Substantive, z.B. Rindermast – відгодівля 

великої рогатої худоби,  Umweltfaktor - фактор навколишнього середовища [1]. 

Die dreigliedrigen Nominalkomposita aus der Fachsprache der Landwirtschaft können ins 

Ukrainische folgenderweise übersetzt werden:  

durch Modell «Substantiv + Substantiv» (z.B. Rindfleischerzeugung – виробництво 

яловичини, Schweinefleischproduktion – виробництво свинини, Milchviehbetrieb - молочна ферма), 

durch Komposita aus drei substantivischen Konstituenten (z.B. Lebensmittelversorgung – 

забезпечення продуктами харчування, Pflanzenschutzmittel  – Засіб захисту рослин, 

Dreizweckrind – худоба тристороннього використання) [1]. 

Es sind auch andere Modelle der Übersetzung der deutschen agrarischen Komposita. Zum 

Beispiel, durch Modell «Adjektiv + Substantiv». Zum Beispiel: das Kraftfutter – концентровані 

корми, die Wiederkäuer – жуйні тварини, das Saatgut – посівний матеріал, der Impfstoff – 

вакцинальний біоматеріал, das Mahdland – сінокісний луг, die Feldarbeit – польові роботи, die 

Trinkmilch – пастеризоване молоко, die Milchkuh – молочна корова [1].  

Diese Konstruktion ist eine der meistproduktivsten wortbildenden Modelle, die man für 

Bildung der Kompositen in der deutschen Sprache verwendet. Aus anderer Seite ist diese Konstruktion 

in der ukrainischen Sprache verbreitet und ihre Übersetzung bringt keine Schwierigkeiten. Die 

Adäquatheit der Übersetzung von solcher Konstruktion ist durch die Verwendung von ähnlichen 
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ukrainischen Äquivalenten erreicht [2]. 

Es gibt solche Weisen der Übersetzung der deutschen agrarischen Komposita wie: 

lexikalischer Äquivalent, Umcodierung, Lehnübersetzung und Spezifikation. 

Äquivalent ist eine konstante lexikalische Konformität die genau mit dem Wort der 

Übersetzung zusammenfallt. Die Kompositen, die in ukrainischen Sprache Äquivalente haben, spielen 

bei der Übersetzung eine wichtige Rolle. Sie helfen andere Wörter zu übersetzen und dienen wie 

Stützpunkte im Text. Beispiele: die Maschine – машина. 

Umcodierung – ist eine Übergabe der lexikalischen Einheit der deutschen Sprache mit Hilfe 

des ukrainischen Alphabets. Beispiele: der Barometer – барометр. 

Mit Lehnübersetzung wird ein zusammengesetztes Wort bezeichnet, das nach einem 

deutschen Wort gebildet wurde, indem beide oder alle Bestandteile des deutschen Wortes einzeln in 

eine ukrainische Sprache übersetzt wurden. Wird nur ein Bestandteil des Ausgangswortes wörtlich 

übersetzt, wird das auch als Lehnübertragung bezeichnet. Beispiele: die Zwiebelkuppel – 

луковичний купол. 

Spezifikation ist ein Prozess, bei dem eine Einheit von weitere Inhalt in deutsche Sprache 

wird in die Einheit von spezifische Inhalt in ukrainische Sprache übertragt. Beispiele: Holz – дерев'яні 

бруси (а не деревина) [3]. 

Also, die meistens gebrachten Weisen der Übersetzung von deutschen agrarischen Komposita 

sind lexikalischer Äquivalent, Umcodierung, Lehnübersetzung und Spezifikation. 
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ПЕРЕКЛАД ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ УНІКАЛЬНОСТІ ІДІОМ  

 

При вивченні, розумінні й трактуванні ідіоматичних виразів виникає безліч проблем. Ці 

проблеми були і залишаються досить актуальними на сьогодні. Підтвердженням цього є 

висвітлення питання ідіоматики у працях Н.М. Амосова, У.Чейфа, В.М.Телії, О.В.Куніна, 

У.Вайнрайха, В.Коллінза, А.І.Альохіної, В.В.Виноградова, О.І.Смирницького, А.Г.Назаряна,  

В.Л.Архангельського, М.М.Шанського, А.Ч.Хоккета, Л.С. Бархударова та ін. Проте, незважаючи 

на дослідження цього питання багатьма вченими, залишається ще дуже багато цікавих аспектів, 

які потребують вивчення.   

Поняття «ідіома» походить з грецької мови і означає особливість, самобутній зворот. Це 

стійкий, властивий лише даній мові вираз, що незалежно від значення слів у ньому передає 

єдине поняття й здебільшого дослівно іншими мовами не перекладається. Що і становить 

основну складність при перекладі, адже перекладач повинен уміти їх впізнати і розрізняти, а 

також знайти відповідний український варіант. 

При цьому, метою перекладача є зберегти унікальність ідіоми, якою вона завдячує  

імені в своєму складі, і водночас зробити вираз максимально доступним для розуміння 

http://www.rusnauka.com/36_PVMN_2012
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представником іншої культури. Тому що, ідіоми є не лише частиною мови, а й культури. Саме 

тому вони є предметом досліджень і лінгвістів, які вивчають їх місце серед інших лексичних 

одиниць, і психологів, які аналізують особливості їх використання у спілкуванні.  

Проте, слід зазначити, що в британському та американському мовознавстві більшу 

популярність має «широкий підхід» до проблеми ідіоми. До складу ідіом західні лінгвісти 

відносять не лише фразеологізми усіх типів, а навіть і паремії – приказки, прислів‘я, крилаті 

вислови, цитати тощо. Так, Ричард Спієрс у передмові до «Словника американських ідіом» 

пояснює вибірку одиниць для даного видання наступним чином: «Every language has phrases or 

sentences that cannot be translated literally. Many clichés, proverbs, slang phrases, phrasal verbs, and 

common sayings offer this kind of problem. A phrase or sentence of this type is usually said to be 

idiomatic. This Dictionary is a collection of the idiomatic phases and sentences that occur frequently in 

American English».  

Бархударов Л. С. визначає  переклад як ―процес  заміни мовленнєвого твору (тексту) на 

одній мові мовленнєвим твором(текстом) на іншій мові при збереженні незмінного плану 

змісту‖ . Це значить, що при перекладі відбувається заміна одиниць мови, але зберігається 

незмінним план змісту, тобто передана текстом інформація. Звідси випливає, що 

найважливішою задачею, наявною перед перекладачем у процесі здійснення перекладу, є 

відшукання у вихідному тексті мінімальної мовної одиниці, що  підлягає  перекладу, тобто 

такої одиниці, якій повинна бути підібрана відповідність у мові, на  яку перекладають, але 

складові частини якої по окремості не передаються засобами перекладу мови. . 

Ідіоми завжди викликають труднощі перекладу та розуміння. Саме тому знайомство з 

ними є невід‘ємною частиною вивчення англійської мови. Бо важко уявити людину, котра 

спілкується української мовою і не розуміє вирази, як-от: «накивати п‘ятами» чи «як кіт 

наплакав». 

Ідіоматичні чи стійкі словосполучення, тобто фразеологізми, значення таких 

словосполучень, як відомо, це дорівнює сумі значень, що входять у сполучення слів, у силу 

чого послівний переклад виявляється в переважній більшості випадків неможливим і одиницею 

перекладу виступає все словосполучення в цілому. Наприклад, англ. «take part» - укр. «брати 

участь», англ. «first night» – укр. прем‘єра», англ. «a fly in  the oinment»- укр.- «ложка  дьогтю у 

бочці меду», нерідко одиницею перекладу виявляється вільне  словосполучення: «with his hands 

in his pockets»- укр. «засунувши руки в кишені»- тут, у перекладі на рівні слів відповідностей 

установити неможливо,тому що українському слову «засунувши» немає ніякої словесної 

відповідності у вихідному англійському реченні; у цілому все словосполучення українське з 

перекладацьким еквівалентом відповідного англійського. Цей вид перекладу - дуже 

розповсюджений. 

Проблема перекладу ідіом різних мов існувала завжди. Дуже важко влучно передати 

весь зміст фразеологізму, наприклад, з англійської мови на українську. У фразеологізмах часто 

міститься метафоричний елемент і їх не можна перекладати дослівно. У багатьох випадках вони 

мають чітко виражене національне забарвлення. Усе це та низка інших факторів свідчать про 

те, що фразеологічні одиниці часто не мають абсолютних відповідників в інших мовах, що 

створює значні труднощі для їх перекладу.  

Так, незважаючи на семантичну близькість компонентів англійської ідіоми to сount 

one‘s chicken before they hatch і її можливого українського перекладу лічити курчат до того, як 

вони вилупляться, більш доречним відповідником буде ідіома не кажи гоп, поки не 

перескочиш. Ще одним цікавим прикладом є ідіома аs hungry as a bear, що означає голодний як 

вовк. Обидва фразеологізми мають різний зміст, але виражають і описують одну й ту ж ознаку, 

мають однакове значення. 

Проблеми перекладу фразеологічних одиниць є одними із найбільш цікавих та 

складних для теорії та практики перекладу. Тому для відбору способу перекладу необхідно 

виходити із існуючих зіставних описів та моделей на матеріалі різних мов.  

Аналізуючи та свідомо користуючись різними способами при перекладі фразеологічних 

одиниць, перекладач повинен володіти не тільки знанням обох мов, але й уміти аналізувати 
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стилістичні й культурно-історичні аспекти вихідного тексту в зіставленні з можливостями мови, 

що перекладає, і культури. 
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ТЕКСТУ 

 

Проблема міжкультурної комунікації стає важливою складовою процесу навчання 

іноземним мовам. У сучасному світі до випускника вузу ставлять досить високі вимоги. Крім 

володіння іноземною мовою на належному рівні, він також повинен бути фахівцем з 

міжкультурної комунікації. Сучасні тенденції освіти в суспільно-політичних і економічних 

умовах нашої країни спрямовані на посилення комунікабельних здібностей людини, 

формування потреби постійного підвищення професійної кваліфікації і професійної 

мобільності. 

Комунікативна культура, проблеми комунікації завжди були у центрі наукової уваги 

багатьох дослідників. Загалом, концепція комунікативної культури виникла як логічний 

розвиток попередніх теоретичних форм рефлексії людського спілкування, проблеми, яка є 

постійним супутником соціальної філософської теорії протягом усієї історії її існування. В 

змістовно-термінологічному сенсі поняття «комунікація» перебуває в одному ряду з близькими 

за змістом поняттями «взаємодія» (взаємини), «людські стосунки», «взаємообумовленість», 

«взаємовплив» тощо. В цьому розумінні різні аспекти людських зв‟язків аналізувалися в творах 

таких класиків соціальної філософії, як Дж.Локк, Т.Гоббс, Г.В.Ф.Гегель, К.Маркс, Е.Дюркгейм, 

М.Вебер, М.О. Бердяєв, П.О. Сорокін [2]. 

Говорячи про особливості міжкультурної комунікації на рівні художнього тексту, 

правомірно буде сказати, що виникаючі при цьому проблеми являють собою суму проблем 

комунікації і проблем переходу з одного національно-культурного коду на інший. Добре відомо, 

що навіть при повсякденному спілкуванні на одній мові сприйняте практично ніколи не буває 

рівноцінним сказаному. Ця проблема неодноразово обговорювалася з «лінгвістикою мовця» і 

«лінгвістикою слухача» [7].  

Застосування у різних мовах, ситуація ускладнюється ще й міжкультурними 

відмінностями, у результаті яких формально однакові висловлювання можуть сприйматися по-

різному. Навіть у найпростіших випадках одномовного спілкування практично будь-яке 

висловлювання допускає більш одного тлумачення [3].  

При перекладі ступінь багатозначності фрази буде залежати:  

а) від того, наскільки повно це «пояснення» сприйняв перекладач;  

б) від того, як сприйняв ці слова перекладач, вибравши варіант перекладу, заснований 

на тому тлумаченні, яке він вважає правильним; 

в) від того, наскільки правильно дозволяє зберегти точність перекладу; 

г) від того, наскільки підготовлений до сприйняття слухач. Таким чином, якщо в 

ситуації бесперекладного спілкування вибір того чи іншого варіанту тлумачення цілком 

залежить від одержувача тексту, то при перекладі між одержувачем і вихідним текстом 

з‟являються інформаційний фільтр у вигляді перекладача і новий текст, що володіє іншими, в 

порівнянні з оригіналом, властивостями.  

При перекладі ж художнього твору ланцюжок факторів, які поділяють авторський задум 

і читацьке сприйняття, виявляється значно довшим. Сюди додаються численні національно-
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культурні відмінності, закріплені як в мовних формах, так і в сформованих системах асоціацій, 

схематичного відображення дійсності, в традиційних жанрових та композиційних формах, у 

значущості тієї чи іншої ритмічної організації тексту, того чи іншого типу рими (якщо мова йде 

про поезію) [8]. 

Рівень складності перекладу художнього тексту залежить від рівня художньої 

образності та ступеня залежності тексту від тієї національної культури, в рамках якої він 

створений. Перенесення художнього тексту з одного культурного середовища в інше може 

здійснюватися по-різному в залежності від мети, яку ставить перед собою перекладач [5]. 

Найпростіша мета-відтворення фабули. Такий переклад практично не зачіпає художньої суті 

твору, проте вже й на цьому рівні можуть виникати міжкультурні відмінності, що 

перешкоджають розумінню сюжетнї основи твору читачами оригіналу. Різні культурні традиції, 

різні системи цінностей, загальноприйнятих оцінок і норм поведінки можуть робити вчинки 

персонажів незрозумілими, невмотивованими для читачів перекладу, оскільки перекладач лише 

механічно відтворює події. 

Художній твір може перекладатися для того, щоб познайомити читачів з особливостями 

життя іншого народу, з його історією, звичаями, традиціями, з його національним менталітетом. 

У цьому випадку перекладачеві доводиться практично повністю відмовлятися від національно-

культурної адаптації тексту, максимально зберегати в тексті реалії, калькувати фразеологізми, 

додаючи перекладу обширних коментаріїв [4]. Такий переклад виконує функцію, яку можна 

умовно назвати країнознавчою, однак він практично виключає відтворення художньої 

образності оригіналу. 

Отже, художній текст може перекладатися для того, щоб познайомити читачів з 

творчістю письменника, твори якого вони не можуть прочитати в оригіналі через мовний 

бар‟єр. У цьому випадку відтворення в першу чергу вимагають саме художні аспекти тексту. На 

відміну від двох перших випадків, де перекладач переважно мав справу лише з однією 

функцією тексту - функцією повідомлення, тут поряд з нею надзвичайно важливою є функція 

впливу. Саме в цьому випадку національно-культурна обумовленість тексту виходить на перший 

план. Це пояснюється тим, що створення художнього образу завжди спирається на наявність у 

автора і читача якогось запасу загальних для них фонових знань, історичних, літературних, 

культурних асоціацій, на якесь уявлення про певну систему цінностей (яку вони можуть 

приймати або не приймати, але яка так чи інакше присутня в їх свідомості). Перекладаються не 

слова, а концепти. Позбавлений цього фундаменту образ руйнується. Тільки збагачене 

асоціативними зв‟язками слово здатне бути основою образу. Все це створює серйозні проблеми 

при перекладі, так як читач перекладу - представник іншої культури, що має інші фонові 

знання, інший набір асоціацій, що спирається на інші концепти. Взагалі, читач перекладу ніколи 

не може «співпасти» з читачем оригіналу щодо сприйняття художнього тексту. А якщо 

врахувати, що зазвичай автор художнього твору свідомо чи підсвідомо адресує його певному 

колу читачів, то комунікативні втрати в перекладі неминучі, оскільки таких читачів у іншій 

культурі просто не може бути. Перенесення образної системи з однієї культури в іншу 

відбувається не тільки при перекладі і може призвести до двох прямо протилежних результатів 

[4]. Відомі випадки, коли письменник, творчий метод і стиль якого склалися в одній культурі, 

згодом став писати на іншій мові для іншокультурного читача. Якщо цей письменник оволодів 

другою мовою на рівні, що дозволяє створювати художні твори, але зберіг звичну для нього 

манеру письма та систему образного мислення, іншомовний читач може прийняти незнайому 

образність за індивідуальну своєрідність автора. Особливо часто таке нерозуміння і 

відторгнення виникає при перекладі на іншу мову поетичних текстів. Це відбувається з цілого 

ряду причин. По-перше, в поетичному тексті функція впливу практично завжди важливіше 

функції повідомлення. По-друге, в поетичних творах багаторазово зростає роль мовної форми. 

У поетичному тексті (особливо в коротких віршах) в кожному слові з‟являється така висока 

концентрація змісту і значень, кожне слово загострюється такою кількістю асоціативних 

зв‟язків, що невдача в передачі одного слова найчастіше означає невдачу в перекладі усього 

вірша [8]. Саме тому поезія так погано піддається перекладу, а уявлення про зарубіжних поетів 
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у значній мірі визначається власним поетичним талантом перекладача. Причому, часто 

недосвідчений читач нічого не знає про творчий метод автора оригіналу, вважає переклади, що 

відображають не стільки творчу особистість автора, скільки творчу особистість перекладача. Не 

маючи можливості прочитати оригінал, читач вірить, що в перекладі написано «те ж саме», і 

змушений з перекладу давати оцінку творчості автора.  

Відтак, при художньому перекладі шлях від автора оригіналу до отримувача переказу 

виявляється довгим і складним. У тому випадку, якщо сприйняття тексту перекладу істотно 

відрізняється від авторського задуму і від сприйняття цього тексту читачами оригіналу, така 

кількість факторів, які втручаються в спілкування автора оригіналу і читача перекладу, дуже 

ускладнює пошук тієї ланки, в якій стався інформаційний збій. Але зустрічається іноді такий 

особливий вид міжкультурної комунікації, як автопереклад, виконаний письменником-

білінгвою, який дозволяє значно спростити модель, виключивши з неї як проблему розуміння 

оригіналу, так і проблему мовної компетенції перекладача. У цьому випадку простіше 

розібратися в тому, за рахунок чого не відбулася повноцінна комунікація. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ АГРАРНОЇ ТЕМАТИКИ 

 

Переклад рекламних матеріалів залишається серйозною проблемою для багатьох 

перекладачів, адже саме від вдалого перекладу текстів  цього виду залежить успіх просування і 

діяльності фірм та підприємств на іноземних ринках, їх можливості щодо  налагодження 

хороших відносин з новими іншомовними клієнтами, зацікавленість споживачів у продуктах 

цих компаній і збут продуктів у інших країнах.  

Кіршнер Р. виокремлює характерні особливості рекламних текстів, на які потрібно 

звертати увагу під час перекладу. До них віднесено, зокрема, такі: 

- реклама повинна враховувати потребу або бажання цільової групи; 
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- рекламний текст повинен бути цікавим. Тому рекламні тексти не можна перекладати 

дослівно; 

- перекладений текст має бути пристойним, тобто він не повинен ображати споживачів; 

- під час перекладу необхідно здійснювати адаптацію з точки зору культури у широкому 

сенсі, тобто, зважаючи на те, що вона може бути детермінована не тільки 

національними, але й віковими, гендерними чи професійними аспектами [2, с. 43]. 

Розглянемо реалізацію цих положень на прикладі перекладу рекламних текстів 

німецької фірми «Байєр», широка палітра продуктів якої вже давно пропонується на 

українському ринку [1]. Наприклад: 

1. Pflanzenschutzmittel. Leistungsstarke Pflanzenschutzmittel – Mit unseren wirksamen 

Fungiziden, Herbiziden und Insektiziden schützen Sie Ihre Pflanzen und sichern sich maximale 

Erträge.   

Засоби захисту рослин. Ефективні засоби захисту рослин – за допомогою наших 

ефективних фунгіцидів, гербіцидів та інсектицидів Ви зможете захистити  Ваші рослини і 

забезпечити максимальні врожаї. 

2. Saatgut. Unser Rapssaatgut-Sortiment besteht aus neuesten Hybrid- und Linien-Sorten, 

die hohe Erträge und Ölgehalte erzielen. 

Насіння. Наш асортимент насіння ріпака складається з останніх гібридних і лінійних 

сортів, які забезпечують  хороші врожаї і високий вміст олії. 

Обидва рекламних повідомлення, незважаючи на стислість, містять конкретну 

інформацію про пропоновані продукти, що відображено і в українських перекладах. Крім того, 

особливістю  першого прикладу є персоніфікація звернення, що робить рекламу більш 

особистісною, наближаючи її до споживача. Це звернення збережено і в українському варіанті 

рекламного тексту. Варто зазначити, що обидва тексти акцентують увагу на високих чи 

максимальних врожаях, здійснюючи таким чином вплив на емоційну сферу цільової категорії 

фахівців. 

Отже, процес перекладу рекламних текстів аграрної тематики пов'язаний із 

врахуванням таких аспектів: 

- необхідність досягнення точності щодо передачі інформаційного ядра рекламного 

тексту; 

- адаптація перекладеного рекламного тексту до культурних і мовних особливостей 

цільової мови; 

- збереження апелятивного характеру рекламного тексту. 
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КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  

 

Фразеологізація – універсальне мовне явище, оскільки фразеологічні одиниці (ФО) 

властиві всім мовам. ФО як мовні утворення порівняно з одиницями нижчих рівнів (словом, 

морфемою, фонемою) мають складнішу лексико-граматичну й особливо смислову структуру, в 

утворенні якої важливу роль відіграють позамовні фактори [2, с. 150]. Відбір лексико-
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фразеологічних одиниць у перекладі дуже важливий для наближення до адекватної передачі 

стилю автора. У фразеології яскраво виявляється самобутність мови, її специфічний колорит, 

особливості образного народного мислення. Адекватний переклад є таким, що забезпечує 

прагматичні завдання перекладацького акту на максимально можливому для досягнення цієї цілі 

рівні еквівалентності. При такому виді перекладу не допускається порушення норм мови, 

дотримуються жанрово-стилістичні вимоги до тексту даного типу. Адекватний переклад 

відповідає суспільно-визнаній конвенціональній нормі перекладу. 

Завдання нашої роботи полягає у дослідженні способів адекватного перекладу ФО з 

англійської мови на українську. 

Відомо, що англійська література має значний вплив на розвиток української мови. До 

подібних фразеологізмів відносяться такі звороти: 

still waters run deep – в перекладі на українську мову – тихі води глибокі = в тихому 

болоті чорти водяться;   

to get wind of something – зрозуміти, пронюхати щось. 

live and let live – сам живи й іншим не заважай жити. 

Сюди ж відносяться біблеїзми та вирази з творів античної літератури: 

bear a cross – нести хрест; 

to be in the seventh heaven – на сьомому небі 

the golden age – золотий вік. 

Наприклад англійський фразеологізм to be a scapegoat (scape – уникнути, здихатися; goat 

– козел, цап) відповідає українському фразеологізму “козел відпущення». Даний фразеологічний 

вираз є прикладом фразеологічного аналога. [3, с. 125] 

Розглянемо ще декілька подібних прикладів: 

kill two birds with one stone – одним пострілом двох зайців вбити; 

go through fire and water – пройти вогонь і воду; 

І нарешті, до третьої, найчисельнішої, групи відповідностей належать безеквівалентні 

ФО, при перекладі яких використовуються нефразеологічні способи. При адекватному 

перекладі подібні фрази потрібно пояснювати за допомогою вільного сполучення слів (тобто за 

допомогою дескриптивної перифрази):[4, с. 12] 

be in the black - мати прибуток; 

be in the red – мати втрати; 

Стійкі сполучення слів іноді перекладаються дослівно, не залежно від того, чи існує 

повний або ж частковий еквівалент чи ні. Цей спосіб перекладу називається калькуванням. Без 

калькування не можна обійтись, коли образ фразеологізму надзвичайно важливий для 

правильного розуміння тексту і, в той же час, прозорий, а заміна його іншим образом не дає 

достатнього ефекту. Ми спостерігаємо калькування при перекладі нестійких порівнянь, гри слів 

та деяких англійських прислів‟їв, особливо тих, що не мають підтексту. Основні способи 

перекладу фразеологічних одиниць. 

Переклад фразеологічним аналогом, тобто використання в українській мові 

фразеологічних одиниць, які мають те саме значення, але які побудовані на іншому образі. При 

такому перекладі слід враховувати, що український образ повинен бути нейтральним щодо 

національного забарвлення: 

Can the leopard change his spots? 

Природу не виправиш. Горбатого могила справить. 

Отже, що стосується найбільш адекватних способів перекладу фразеологізмів з 

англійської мови на українську, то вони підлягають загальним правилам перекладу ФО. 

Зважаючи на певні національно-етнічні відмінності та відмінності в синтагматичних функціях 

членів речення в досліджуваних мовах, досить часто спостерігається використання часткових 

відповідностей та фразеологічних аналогів. У зв‟язку з цим виникає необхідність у глибшому 

дослідженні ФО в англійській та українській мовах, ширшому їх зіставленні, що дозволить нам 

наблизитись до ідеального перекладу, а крім того, розкриє сутність деяких німецьких 

запозичень чи кальок з англійської мови. 
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МОРФОЛОГІЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ІМЕННИКІВ 

 

Іменник опосередковано пов'язує мовну співвіднесеність зі світом понятійних явищ. Як 

частина мови, іменник характеризується предметністю, яка виражається з допомогою категорій 

роду, числа та відмінка, і вживається в реченні як підмет чи додаток. Унаслідок цього він 

відзначається певними складнощами перекладу в лексичному, лексикограматичному та 

граматичному відношеннях. 

У німецькій мові є багато іменників, складених з декількох слів, якими можна висловити 

об'ємне значення або цілий вираз. Таким чином, в німецькій мові існує поняття складного 

іменника. Під складними іменниками розуміються такі іменники, у складі яких є сусідами 

кілька самих різних коренів. Причому їх кількість може іноді досягати кілька десятків, а це 

робить німецька мова особливим, відмінним від інших мов. 

Складні німецькі іменники, складені з декількох коренів, дозволяють уникати надмірного 

повторення родового відмінка, істотно спрощують використання в мові непростий німецької 

граматики. З одного боку, довгі слова істотно спрощують промову з граматичної точки зору, 

проте вони в свою чергу представляють складність в плані їх запам'ятовування, хоча 

простежуються в них смислові зв'язки між окремими компонентами дозволяють без особливих 

зусиль відновити багатокореневого структуру.  

Але не завжди новоутворені слова за своїм значенням подібні зі значенням складових їх 

слів – у чому і полягає складність перекладу. Наприклад, слово der Meister – майстер, а в словах 

der Baumeister – архітектор, der Hausmeister – двірник, сторож, der Herdmeister – горновий, der 

Zahlmeister –скарбник, начальник фінансового забезпечення. Тут ми бачимо, що вихідне слово 

«майстер» в перекладі не зустрічається жодного разу. 

Форми множини часто виступають засобом вираження омонімії та служать для 

розрізнення омонімічних форм. Омоніми, досить часто призводячи до «катастрофи слухового 

сприйняття», суттєво ускладнюють переклад, особливо усний. Німецькі жарти та афоризми 

часто ґрунтуються на омоформах, дослівний переклад яких у принципі неможливий. Щоб 

уникнути проблем з перекладом омонімів, найбільш уживані омоніми перекладачеві необхідно 

тримати в оперативній пам'яті. 

Отже, особливістю німецької мови є наявність у ньому величезного числа складних слів, 

насамперед складних іменників. Слід зазначити, що переклад навіть окремого слова необхідно 

проводити тільки в контексті. Також працюючи над перекладом, слід враховувати, що не завжди 

іменник німецької мови буде відповідати іменнику української мови. У таких випадках слід 

вдаватися до інших прийомів перекладу. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ 

 

Проблеми перекладу науково-технічної літератури, її аналіз та своєрідні особливості 

викликані появою сучасної техніки, великої кількості наукових текстів та бурхливим розвитком 

сучасного світу. Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що багато праць та 

досліджень, викладені  іноземною мовою, передають унікальну інформацію, яку перекладачі 

іноді сприймають хибно та передають, відповідно, неточно. Причини цього існують різні.  

На відміну від художньої та певним чином довідкової, науково-технічна література 

характеризується власним стилем та особливостями передачі інформації, що зумовлює 

виникнення труднощів. Саме ці особливості дають підставу твердити, що  даний текст належить 

до технічної сфери його поширення та використання. 

Подібні тексти ускладнені певними синтаксичними та граматичними конструкціями. 

Однією з найголовніших причин виникнення подібних труднощів є вживання у текстах 

науково-технічної літератури фахової термінології. Терміни передають конкретне значення 

предмета та охоплюють усі його особливості.  До прикладу, елементарне незнання значення 

терміну зводить роботу перекладача нанівець. Більше того, проблема може набрати ще більших 

масштабів, якщо вже згаданий термін має ще кілька додаткових значень. Тобто полісемія, яка є  

більш характерною для художньої літератури, також є причиною допущення грубих помилок 

під час виконання перекладу.  

Одним з можливих варіантів уникнення такої проблеми є необхідність ґрунтовного 

знання предмета дослідження, розуміння процесу та принципу виконання тієї чи іншої роботи 

конкретним механізмом тощо. 

Слід також розуміти, що заучування термінів без вникнення у суть процесу не є 

запорукою здійснення успішного перекладу. 

Окрім специфічної термінології існує також і таке поняття, як «технічна фразеологія», 

що у певному контексті набуває значення термінологічності. 

Уведення у текст слів, що є співзвучними на двох мовах або мають схожі відтінки у 

звучанні, часто призводить до хибного перекладу речення, а то й цілої їх структури.  

Важливу роль у перекладі науково-технічних текстів відіграє професійна лексика, 

словники та глосарії технічного спрямування, які більш широко розкривають суть необхідного 

терміну та поняття. Однак, попри велику кількість необхідної та різноманітної інформації, 

сучасний світ все ж таки не в змозі дати перекладачеві весь потрібний та актуальний для нього 

матеріал. До прикладу, українсько- німецький словник, що призначений для використання 

інженерами у сфері будівництва автошляхів та авіадоріг, охоплює лише загальні поняття та дає 

стислу, коротку характеристику процесу. 

Постає необхідність створювати власні словникові бази, об‟єднувати та структурувати 

необхідні слова та терміни, щоб у майбутньому використовувати їх та уникати помилок. 

Проте не лише незнання значення слів технологічного аспекту може призвести до 
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виникнення труднощів у виконанні перекладу тексту. Своєрідність граматичної побудови речень 

та об‟єднання їх у цілісну систему однієї мови досить часто не відповідає тим же принципам 

іншої мови. Приміром, речення, багаті на мовні звороти та означення, вживання модальних 

дієслів, складних конструкцій, що не є характерним для граматики іншої мови, сприяють 

виникненню вже згаданих мовних розбіжностей. Саме тому опанування граматичних 

особливостей двох мов є важливою віхою перекладацької діяльності. 

Основним пріоритетом у діяльності сучасного перекладача є досягнення основної мети – 

якнайточніше передати зміст науково-технічного тексту засобами української мови. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ДИТЯЧИХ КАЗОК  
 

Саме з дитинства та дитячих казок починає формуватися будь-яка  особистість. 

Можливо, на перший погляд, вплив казок не відразу помітний, але якщо розглянути його у 

більш детальному аспекті, то можна побачити, що насправді це не так.  

По-перше, з одного боку, за допомогою казок зберігаються сімейні традиції та цінності, 

адже матір (або батько чи бабуся) з особливими ніжними почуттями щоночі розповідає своїй 

малечі якусь казочку, щоб дитя спало міцно. Отже, кожного дня виокремлюють 4-7 хвилин 

особливої додаткової уваги для дитини. По-друге, сприймаючи казку та створюючи певні дії та 

образи в уяві, дитина підсвідомо формує для себе поняття «добро», «зло», «перемога добра над 

злом», «правда», «кривда» тощо. Що не менш важливо, у майбутньому малюк проводитиме 

паралелі з героями та притаманними їм рисами з реальними людьми, яких він зустрічатиме у 

своєму житті, коли вже переповідатиме казку своїй дитині. Американський психолог і психіатр 

Бруно Беттельгейм стверджує, що класичні західні казки з їх неймовірними героями та 

героїнями, лиходіями, нездійсненними завданнями, тваринами, що розмовляють, та магічними 

талісманами насправді є найкращими інструментами, щоб навчити дітей тому, як впоратися з 

основними, що лежать в основі страхів, проблемами та питаннями у житті.  

Основні завдання, які лежать перед перекладачем у процесі відтворення казки 

іноземною мовою, як на мене, полягають у наступному.  

По-перше, складність перекладу власних назв, насамперед, імен (наприклад, героїв 

українських народних казок: Телесик, Коза-Дереза, Котигорошко, Пан Коцький та інші). Ці 

імена відображають культуру та унікальні риси певної нації. Для української дитини вони є 

звичними та не потребують додаткового тлумачення, але для вдалого відтворення іншою мовою 

потрібна неабияка майстерність перекладача, а також досвід у сфері культури певної країни.  

По-друге, відтворення місцевості, яка притаманна для казок певної країни. Наприклад, 

події німецьких казок розгортаються найчастіше на скелях, на берегах річок чи біля моря. 

Слов‟янські ж оповідки за локацію мають найчастіше ліси, рідше – береги річок.  

По-третє, складність відтворення певних реалій, які властиві виключно конкретному 

народу. Наприклад, це можуть бути предмети побуту чи одягу, яких немає в інших країнах. 

Скажімо, національне нідерландське взуття – кломпи. Воно є традиційним для Європи і має 

декілька назв. У казці «Карлик Ніс» головний герой Якоб носить такі кломпи. 

По-четверте, особливості перекладу одиниць виміру, грошових знаків. З одного боку, краще 

використати еквівалент мови, якою робиться переклад, щоб читачі не загострювали свою увагу 

на незнайомому, а краще зрозуміли певну деталь оповідки. З іншого боку, можна залишити 

іноземну одиницю, зробивши посилання, тоді читач дійсно порине в атмосферу культури певної 
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країни. 

По-п‟яте, особливості перекладу фразеологізмів. Дану тему неодноразово 

досліджували, існують різні способи відтворення. Найбільш вдалим, як на мене, буде вибір 

еквівалента, що притаманний мові, якою перекладають. Однак за відсутності даної можливості 

існують й інші варіанти. Фразеологізми властиві казкам, важко знайти оповідку, в якій би не 

було використано даний художній елемент. Насамперед це зумовлено тим, що казка має свій 

особливий стиль, і саме через певну магічність, фантастичність, нереальність використання 

фразеологізмів є доречним. Тому даному аспекту варто приділити багато уваги. 

Таким чином, головним завданням перекладача у процесі відтворення  дитячої казки 

іноземною мовою є вдале художнє «трансформування». Воно забезпечує доступність для 

реципієнта у процесі читання казки, поринання в іноземну культуру та країну, пізнання її 

традицій та цінностей. 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ТА ПЕРЕКЛАД 

 

З давніх-давен переклад грав важливу роль в житті суспільства, давав змогу різним 

етнічним групам розуміти один одного. Саме тому цей вид діяльності повсякчас привертав до 

себе увагу етнографів, літературознавців, психологів і лінгвістів. Згодом теорія перекладу 

утвердилася як повноцінна наукова дисципліна.  

Ідіостиль (індивідуальний стиль) – це система змістовних і формальних лінгвістичних 

характеристик, які властиві творам певного автора. Основною метою художнього перекладу 

вважається збереження ідіостилю автора твору оригіналу. Лінгвостильова категорія «ідіолект» 

має у галузі перекладу два значення: індивідуальний стиль перекладача як митця (тобто набір 

засобів і прийомів для створення тексту) та індивідуальний стиль перекладача як власне 

перекладача (тобто набір засобів і прийомів для вирішення перекладацьких проблем). 

Переклад - діяльність, що полягає в передачі змісту тексту однією мовою засобами іншої мови, 

а також результат цієї діяльності. Основа будь-якого перекладу – це пояснення, тобто 

інтерпретація. Інтерпретація – це обґрунтоване розуміння тексту оригіналу, аналітична 

діяльність, спрямована на повне розкриття змісту тексту. Причому розкрити зміст означає «не 

просто витягти змістовну інформацію про зовнішній світ, але й усвідомити механізми її 

кодування, та обґрунтувати правомірність і продуктивність використовуваних прийомів і 

способів декодування інформації» [2; С. 18].  

Відомо, що метою перекладу тексту є необхідність донести ту інформацію, яку 

перекладач сприймає та аналізує до суб‘єктів, на яких безпосередньо спрямований процес 

перекладу. За Швейцером, «мета перекладу – створення, на основі підданого цілеспрямованому 

аналізу первинного тексту, вторинного тексту, що заміняє первинний в іншому мовному та 

культурному середовищі» [4; С. 75]. У процесі перекладу, сам перекладач виступає в ролі 

інтерпретатора, сприймаючи та аналізуючи текст. Щодо перекладу як власне процесу, то він 

повністю пов‘язаний із необхідністю збереження змісту оригіналу. В свою чергу, слід 

зауважити, що той чи інший відсоток смислового зсуву є неминучим при будь-якій 

інтерпретації, він має місце і при перекладі. Яскравим прикладом цього явища може бути 

зіставлення перекладу одного й того ж твору різними перекладачами.  

Звернімося до творчості німецького письменника і поета, філософа та мислителя, Й. В. 

Гете і до його всесвітньо відомого твору «Фауст». Досліджуючи переклади «Фауста», можемо 
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зробити висновок, що в Україні поки що немає їх повної і точної хронології. Факти з історії 

української літератури свідчать, що процес входження цього твору в українську літературу був 

досить складним і суперечливим. Відомий дослідник творчості Гете В. Дорошенко зазначає, що 

1932 року в Україні було перекладено 54 твори Гете. Та не всі переклади мали художню 

цінність, оскільки західноукраїнські перекладачі зловживали діалектизмами, а східноукраїнські 

травестували твори Гете. Для того, аби побачити, що кожен перекладач сприймає інформацію 

по-своєму, а отже, і результати перекладу не будуть ідентичними, порівняємо українські 

переклади «Фауста», зроблені М. Лукашем та І. Франком. Один з головних моментів твору – 

це зізнання Ґретхен, що вона кохає Фауста. В оригіналі воно звучить урочисто, та водночас 

щиро: «Margarete. ihn fassend und den Kuß zurück gebend. Bester Mann! von Herzen lieb‘ ich 

dich!». І. Франко застосував у перекладі тавтологію, та вона абсолютно відповідає образу 

простої, наївної дівчини, яку переповнюють емоції: «Маргарета (обнімає його і віддає поцілуй) 

Любий мій. Сердечно люблю тя» [3; с. 142] 

М. Лукаш використовує прийом одомашнення, вживаючи звертання «Голубе», але саме 

воно найкраще передає експресію оригіналу і повністю відповідає образу: «Маргарита (обнімає 

його й цілує) Голубе, як я тебе люблю!». Слід зазначити, що персонажі «Фауста» М. Лукаша вже 

не стовідсоткові німці, в їхні образи проникли елементи української ментальності [1; с. 17] 

Індивідуальний стиль – це складна проблема перш за все художнього перекладу. Дуже 

важливим для перекладача є відчуття того первинного, індивідуального стилю самого автора 

оригіналу, та максимально точно вловити, усвідомити головну думку, яку він хотів донести до 

читача. Але, згідно з теорією референції при зіставленні текстів оригіналу та текстів перекладу 

можемо дійти висновку, що індивідуальний стиль автора оригіналу здебільшого не 

зберігається, і відчути а тим паче, передати його є складною задачею для перекладачів. 

Слід відзначити те, що індивідуальний стиль перекладача розглядається як основна 

мета всієї перекладацької практики взагалі, тому що він включає в себе всі параметри та 

сукупність всіх характеристик тексту. Важливим є збереження ідіостилю тексту оригіналу при 

перекладі, так як в такому випадку ми використовуємо поняття «адекватність», яке 

представлене у відповідності перекладу до тексту оригіналу, а також як відповідність 

художнього стилю оригіналу та художнього стилю перекладу. Для кожного професійного 

перекладача, важливим завданням є добирати найвлучніші заміни, здійснювати найбільш вдалі 

лексичні, а також лексико-граматичні трасформації там, де це потрібно, задля адекватності та 

милозвучності отриманого перекладу. 
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Пасив в німецькій мові набагато більше поширений ніж в українській. Вживання 

пасивного стану в німецькій мові є частішим. Тому важливо дослідити дану тему і навчитися 

грамотно застосовувати досліджені знання на практиці. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пасивний стан в німецькій мові 

досліджували такі лінгвісти, як Н. Соколова, І. Молчанова, Е. Гутрова та інші.  

Актуальність дослідження підтверджується тим, що використання пасивних 

конструкцій є дуже звичним та частим в німецькій мові. 

Метою дослідження є загальна характеристика пасивного стану німецької мови та 

розгляд проблематики перекладу пасиву з німецької мови на українську мову.  

Виклад основного матеріалу. У німецькій мові дієслова вживаються в активному та 

пасивному станах. Актив і пасив розрізняються за спрямуванням поглядів на дію та її 

виконавців. У пасивному стані дія спрамована на підмет. У пасивному стані дієслова мають ті ж 

самі часові форми, що і в активному. Пасивний стан, виражає спрямованість дії на підмет, 

утворюється за допомогою дієслова werden (бути) і Partizip II (дієприкметника ІІ) відмінюваного 

дієслова. Результативний пасив утворюється з допоміжного дієслова sein(бути) і Partizip II 

(дієприкметника ІІ) відмінюваного дієслова. Додаток знахідного відмінка в реченні активного 

стану стає підметом в речення пасивного стану. Підмет речення активного стану стає додатком. 

Додаток, що вказує на носія дії вживається з прийменником von (від) або durch (через). Речення 

пасивного стану граматично повне без вказівки діяча. Ця конструкція називається двочленним 

пасивом.  Пасивна конструкція, в якій вказана особа, на яку спрямована дія/предмет і особа, яка 

виконує дію, називається тричленний пасив. Одночленний, або безособовий пасив – це така 

конструкція, у якій зазаначається дія, але не називається ні діюча особа, ні діючий предмет. 

Пасивні конструкції, використання яких звичне для німецької мови, охоплюють 

більшість перехідних дієслів та неперехідних дієслів, що неможливо для української мови. 

Вони перекладаються українською мовою кількома різними способами: 1) зрідка безособовим 

дієсловом (на -ся); 2) переважно неозначено-особовою формою дієслова в активному стані 

(через -ють) у науково-технічному тексті; 3) предикатним дієприкметником з формою на -но, -то 

(в різних часових формах); 4) лексичним розгортанням дієслова в дієслівно-іменне 

словосполучення; 5) використанням недієслівних конструкцій (особливо при вживанні пасиву в 

підрядних реченнях); 6) конверсивною заміною, за якою пасив замінює форму активу.  

Висновки.  Отже, пасивний стан у німецькій мові та проблематика його перекладу 

українською мовою є дуже важливою темою для вивчення. Саме тому так важливо поглиблено 

вивчити дану тему і навчитися грамотно застосовувати знання на практиці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕКЛАМНИХ СЛОГАНІВ  

 

Явище реклами не можна назвати новим. Взагалі слово реклама прийшло до нас від 
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латинського «reclamare» – викрикувати. Найдавніші пам‟ятки дійшли до нас з Давнього Риму, 

де на стінах повідомляли про гладіаторські бої, а у Давній Греції вигукували щодня рекламні 

пісні, агітуючи придбати косметику, хутро чи рабів. Реклама є важливою психотехнологією у 

маніпулятивній сфері і використовується для економічних, політичних, соціальних переваг 

тощо.  

Впродовж століть реклама розвивалась, але не дивлячись на ці зміни, її мета не 

змінилась. За словами Н. А. Кузьміної, рекламу вже «неможливо виключити з нашого 

життєвого простору, вона як вимушене середовище життя, з яким необхідно адаптувати свої 

органи почуттів» [1, 204]. 

Рекламний слоган є найбільш ефективною формою реклами. Ця коротка фраза 

запам‟ятовується в яскравій образній формі і передає основну ідею рекламної компанії. Слоган 

допомагає виділити бренд серед конкурентів [2, 76]. 

Переклад рекламних слоганів має багато особливостей, які можуть виклакати певні 

проблемі не тільки при перекладі. Часто буває необхідним адаптувати, змінити або взагалі 

зробити новий текст, щоб досягти адекватності перекладу. 

Під час перекладу зазвичай доводиться вдаватися до адаптації іноземного слогану задля 

того, щоб уникнути банальності та передати всі соціолінгвістичні особливості рекламного 

тексту. Часто у перекладацькій роботі з рекламними текстами не враховуються специфічні 

лінгвістичні та культуролінгвістичні характеристики, що може значно вплинути на зміст при 

перекладі. Здійснюючи переклад, слід пам‟ятати про особливу спрямованість рекламних 

повідомлень [3]. 

У рекламі часто використовується ефект мовної гри. Тому перекладач за допомогою 

своїх знань повинен з‟ясувати, чи можна передати конотативні зв‟язки оригіналу на мову 

перекладу. Важливо враховувати кілька чинників: наприклад, культурний рівень певної групи 

людей, вік, національність, стать, соціальне походження, освіту тощо. 

Реклама має свої закони створення, механізми впливу, способи мовної організації, 

інтерпретації та перекладу, що орієнтований на іншомовних споживачів рекламної продукції. [4, 

239]. 

На практиці розділяють декілька способів перекладу рекламних слоганів. 

Відсутність перекладу використовується, якщо йдеться про рекламу продуктів, які 

виконують виключно апелятивну функцію.  

Яскравими прикладами цього методу будуть рекламні слогани відомих на весь світ 

компаній, які ми бачимо кожного дня на вулицях та в інтернеті: «Volkswagen. Das Auto», «Nike. 

Just do it», «Gucci by Gucci» тощо. 

Прямий переклад використовується рідше, адже він менш за все враховує особливості 

культури мови перекладу. При дослівному перекладі перекладне речення має ту саму структуру 

і порядок слів, як і відповідне німецьке речення.  

Як приклад візьмемо рекламу крему з журналу Elle: «Stellen Sie sich vor, Sie könnten die 

Zeit anhalten. Estee Lauder Re-Nutriv Verwenden Sie Ultimate Youth Creme regelmäßig und Jahr für 

Jahr. Ihre Haut bleibt länger vital, mit Feuchtigkeit versorgt, gesund und jung aussehend». Цю фразу 

перекладачі залишили незмінною: Лише уявіть собі, ви можете зупинити час. Використовуйте 

Ultimate Youth Creme регулярно, рік за роком. І ваша шкіра довше залишатиметься здоровою, 

молодою, зволоженою та повною життя. 

Ще один спосіб перекладу слоганів – субституція. На думку І. Лєвого, субституція 

полягає в заміні образу вихідної мови типовим образом мови перекладу [16, с.168]. Наприклад, 

рекламний слоган «Ein Stuck Vollkommenheit. Deutsche Schokolade Lindt» ми перекладаємо як 

«Насолода в кожному шматку. Німецький шоколад «Lindt»«, хоча фраза «Ein Stuck 

Vollkommenheit» дослівно перекладається як «Шматочок досконалості». 

Парафраза – описовий вислів, зворот. Парафраза полягає у відтворенні образності 

слогану необразними засобами мови перекладу. Наприклад: «Messbar schonere Haut». Цей 

слоган за змістом – синестезія, тобто явище, коли поєднують поняття, які сприймаються 

різними органами чуття, дотиком «messbar» та зором «schonere». Автор переклав його описово: 
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«Ваша шкіра красива і ви це відчуваєте», підкресливши, що шкіра не лише красива, а що ви це 

можете відчути навіть на дотик, тобто вона оксамитова та гладенька.  

Тож, виходячи з усього вищесказаного можна зробити висновок, що проблема 

перекладу рекламних слоганів з німецької на українську мову є дуже актуальною.  

Переклад рекламних текстів вимагає великого обсягу лінгвістичних знань, почуття 

стилю, творчих здібностей до редагування тексту, які виходять за рамки розуміння звичайної 

ролі перекладача. 
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ПЕРЕКЛАД ТА ЙОГО ТИПИ 

 

Розвиток перекладацької діяльності відкрив людям широкий доступ до культурних 

надбань інших народів, зробив можливим розповсюдження релігійних та наукових учень, дав 

поштовх до міжнародної торгівлі і співробітництва. 

С.Микова, В.Антонова, О.Штиріна підкреслюють, що диференціація різних типів 

перекладу пов‟язана, насамперед, саме з жанровими особливостями текстів, та виокремлюють 

два типи перекладу – художній і спеціальний, отже, інформаційно-термінологічний, 

інструкційний і інформаційно-експресивний типи відносяться науковцями до другого виду 

перекладу [2]. Отже, науковці виокремлюють художній і спеціальний переклад, останній має 

свої підвиди. 

Художній переклад функціонує у сфері художньої літератури і виконує естетичну 

функцію. Спеціальний переклад реалізує переважно інформаційно-комунікативні завдання і 

обслуговує різні предметні галузі знань (суспільно-політичні, різні галузі науки і техніки, 

військова справа, публіцистика тощо). Науковці зауважують, що типи перекладу визначаються 

співвідношенням між текстом оригіналу і текстом перекладу. В даному випадку виділяють 

вільний, дослівний (буквальний), послівний і еквівалентний (адекватний) переклади [2, с. 12-14].  

Вільний переклад – це передача загального змісту тексту оригіналу засобами мови 

перекладу, незалежно від форми вихідного тексту. Такий переклад має суб‟єктивний характер. 

Дослівний переклад передбачає відтворення форми оригіналу. Історично такий переклад 

застосовується при перекладі сакральних текстів, проте його елементи можна зустріти і в 

сучасних перекладах. Отже, дослівний переклад є протилежністю вільного і виявляє 

об‟єктивний характер. Послівний переклад – це передача змісту оригіналу, при якій 

враховуються синтаксичні та стилістичні співвідношення між вихідною мовою та мовою 

перекладу. Цей тип перекладу застосовується на конференціях, нарадах, в судах тощо. В 

еквівалентному перекладі дотримуються принципу єдності форми і змісту першотвору, що 

передаються засобами іншої мови.  

За повнотою передачі змісту оригіналу виокремлюють повний переклад і неповні типи 
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перекладу (функціональний, вибірковий, скорочений (аспектний), анотаційний, реферативний). 

При функціональному перекладі вихідний текст скорочується і спрощується. У результаті такого 

перекладу створюються адаптації, перекази, версії тощо. Вибірковий переклад передбачає 

переклад ключових фраз вихідного тексту. Під скороченим (аспектним) перекладом розуміють 

передачу змісту оригіналу лише певної частини, яка вміщує інформацію, що пов‟язана з 

конкретно поставленою інформаційною метою. Анотаційний переклад відображає тему, 

предмет і призначення перекладного тексту. У реферативному перекладі наведені відомості 

щодо призначення тексту, визначення його тематики, методів дослідження і отриманих 

результатів.  

Ю.Марчук наголошує, що типологія перекладу, оскільки вона відображає 

багатоаспектність перекладацької діяльності, є складною. Автор виокремлює різні ознаки, за 

якими визначаються типи перекладу: форми мовної презентації перекладеного тексту і тексту 

перекладу (письмовий переклад письмового тексту, усний переклад письмового тексту тощо); 

тимчасової кореляції процесів породження оригінального тексту і тексту перекладу 

(синхронний, послідовний тощо); жанрово-стилістичних особливостей перекладного 

матеріалу (науково-технічний, художній тощо); домінуючого методу і відповідних йому одиниць 

перекладу (модель закономірних відповідностей, трансформаційна модель тощо); способом 

членування оригінального тексту на поетапні одиниці перекладу (поморфемний, послівний, 

абзацно-фразовий тощо); повноти і якості відповідності тексту перекладу тексту оригіналу 

(адекватний, неадекватний, реферативний тощо) [1, с. 15-16].  

Література 

1. Марчук Ю.Н. Модели перевода : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. 

образования / Ю.Н.Марчук. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 176 с. 

2. Миков С.С. Теория и практика письменного перевода : учеб. пособие / С.С.Микова, 

В.В.Антонова, Е.В.Штырина. – М. : РУДН, 2013. – 328 с. 

 

УДК 81`37:811.111 

КУХАР Ольга, магістр 1 року навчання  

гуманітарно-педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

Науковий керівник  ОЛЬХОВСЬКА Н.С., 

 канд. філол. наук, доцент 

 

МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ: КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

Переклад – це невід‟ємна складова сучасного світу, де великого значення надають 

удосконаленню та довершенню всіх сфер.  В сучасній науці набуває поширення розгляд 

перекладу як процесу. Процес визначається як відтворення оригіналу тексту засобами іншої 

мови, після чого з‟являється  результат – сам текст.  

Звичайно цей розгляд є гіпотетичним, адже не можливо осягнути як в свідомості 

людини в певний момент перетворюється зміст виражений в одній мовній формі в такий самий 

зміст, який перетворюється в іншу мовну форму.  

Поки науковцям не вдалося розгадати як це відбувається. Звертаючи увагу на те, що 

мислення в перекладачів різне, на переклад впливають творчі наміри, які допомагають 

утворенню авторського тексту.  

Перекладач, який користується засобами мовної картини світу, що не завжди 

співвідносні із засобами оригіналу, має для відтворення цієї цілісності розв‟язати низки творчих 

завдань – він має в перекладеному тексті зберегти інформацію (зміст, засоби образності, 

колорит, ритм і т.д.), її форму (композицію, стиль) й авторські інтенції (у тому числі і 

приховані), що проводиться на певній основі (моделі) [1, c. 517].  

Якщо враховувати складну системно-структурну організацію оригінального та 



411 

 

перекладеного тексту, цей процес перебіг якого внаслідок недослідженості на корі головного 

мозку має лише гіпотетичний характер, описується на різних логічних основах, які позначають 

терміном «моделі» [1, c. 518]. Цей термін ввів в користування Ю. Найда в  1964 році. 

О.О. Селіванова дає таке визначення терміну «моделі перекладу» – це гіпотетичні 

абстрактні схеми представлення процесу перекладу, метою побудови яких є спроба знайти 

пояснення перетворенню змісту, вираженого засобами однієї мови, на відповідний зміст, 

виражений засобами іншої мови [4, c. 445].  

В.Н. Комісаров висловлює свої думку таким чином  «модель перекладу» - умовний 

опис низки розумних операцій, виконуючи які перекладач може здійснити може здійснити 

переклад всього оригіналу чи його частини [2, c. 158].  

Моделювання перекладацького процесу набуває великої актуальності в сучасному 

перекладознавстві та над ним проводять дослідження багато дослідників, кожен з яких 

доопрацьовує та висуває різні класифікації моделей перекладу.  

Існують два аспекти щодо опису процесу перекладу при використанні моделей 

перекладу. Одним з яких є загальна характеристика моделі з зазначенням можливої сфери її 

застосування, іншим типи перекладацьких операцій (трансформацій), що здійснюються в 

рамках моделі.  

За класифікацією Ю.Найди, американського дослідника, ми бачимо дві моделі 

перекладу: 

- метод прямого переключення. Він засновується на послідовності правил формального 

узгодження; 

- метод непрямого переключення. До нього входять аналіз, перенесення та 

переструктурування. 

Є різні класифікації моделей перекладу, та найбільш поширеними в загальній теорії 

перекладу є така, до якої входять: денотативна, семантична, трансформаційна, семантико-

семіотична, комунікативно-функціональна, інформативна моделі перекладу [3]. 

Ще одним з варіантів класифікацій є такий: модель закономірних відповідностей, 

ситуативно-денотативна модель, денотативна модель, трансформаційна модель, семантична 

модель, модель рівнів еквівалентності, трифазна модель перекладу, інтерпретаційна модель [6]. 

Завдання моделей полягають у тому, щоб уявити процес перекладу в цілому, встановити 

його алгоритм, указати загальний напрямок думки перекладача і послідовні етапи переходу 

оригіналу від тексту оригіналу до перекладу [5]. 

У висновку можна сказати, що моделі перекладу є теоретичною складовою низки 

операцій, які допомагають здійснити переклад. Наявність такої кількості моделей перекладу 

допомагає підібрати підходящу в тому чи іншому перекладі, яка допоможе зробити переклад 

правильним і адекватним.  
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СЛОВА – РЕДУПЛІКАТИ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

Створення слів шляхом редуплікації є продуктивним типом словотвору майже всіх мов 

світу. Слова-повтори складають самостійний підтип словотворення і є способом творення слів. 

Завдяки редуплікації створюються нові лексичні одиниці, граматичні форми та стилістичні 

варіанти. 

У лінгвістичній літературі для позначення даного процесу використовуються різні 

терміни: подвоєння, повтор, парне сполучення, гемінація, редуплікація, дуплікація. У 

словниковому складі сучасної німецької мови є близько двох тисяч слів унікальної структури – 

«редуплікати», тобто слова, які мають здвоєні склади або морфеми, повтор ідентичних основ 

або складів, наприклад, eiapopeia, der Hokuspokus, das Techtelmechtel та інші. 

У генетичному плані редуплікати являють собою слова найрізноманітнішого 

походження, які частково пов‟язані з давнішими епохами, частково – з ідентичними або 

аналогічними словами в інших мовах. 

У своїй більшості редуплікати – це здвоєні вигуки або звуконаслідувальні слова, які 

належать здебільшого до іменників, рідше до дієслів і прикметників. Головна особливість 

редуплікатів – їх фонетична структура: у словах є два, рідше три і навіть чотири склади 

ідентичного звукового складу, нерідко з типовим для німецької мови чергуванням голосного 

(аблаутом): der Bimbam, der Schnickschnack, der Zickzack. 

Принцип редуплікації − об‟єднання слів різних типів, різного походження, різної 

семантики. Основні групи редуплікатів складають: здвоєні вигуки – команди тваринам, «дитячі 

слова»; звуконаслідувальні вигуки, «магічні» слова і повнозначні іменники та прикметники 

різної семантики [1]. 

Команди тваринам – слова найдавнішого походження. Вони поділяються на два 

семантичних комплекси – зманити і прогнати. Мовна форма сучасних звертань до тварин 

певною мірою зберігає ці риси: tuck-tuck – приманка курей, dlidli – приманка гусей, ps-ps та sch-

sch – звертання до собак, musch-musch – до котів. Ці найдавніші слова мало змінилися, більша 

частина команд має невелику сферу поширення, обмежену місцевими говірками [2]. 

Дитячі слова – лексика, наближена до мовних можливостей немовлят, точніше, слова, 

«привиті» дітям дорослими. Дійсний лепіт немовлят містить серед інших звуків і редупліковані 

структури. «Дитячі» слова традиційно передаються від покоління до покоління усно, їх 

репертуар невеликий, але все це лексика, зафіксована словниками: 

Baba: говорять про щось брудне, чого не слід чіпати. Порівн.: «Nicht anfassen, das ist 

baba!»; Wehweh: говорять про те, що болить (подряпина, забиття), winke, winke говорять, коли 

махають рукою на прощання. Порівн.: «Mach winke winke!». 

«Дитячі слова», перенесені в інші комунікативні умови, набувають жартівливо – 

іронічної тональності. Порівн.: Mit jedem Wehwehchen geht sie gleich zum Arzt. «Ледве щось 

заболить, вона тут же біжить до лікаря». 

Ряд «дитячих слів» побудований на звуконаслідуванні: der Wauwau «собака», der 

Kikeriki «півень», die Bimbim «трамвай» [3]. 

Звуконаслідувальні вигуки німецькі діти засвоюють з дитинства. Деякі з цих слів 

навіть включені до словника, наприклад: Pitsch, patsch – наслідування звуку плескоту води. 

Rirarutsch – вираз, яким супроводжується швидкий рух, особливо ковзання. 

Вивчаючи мову, дитина дізнається із віршиків або лічилок традиційну ономатопоетичну 

символіку – голоси тварин: Wie die Tiere sprechen: der Hahn krӓ ht  «kikeriki», die Meise pfeift 
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«ziwi»… 

У ритмічній формі міцно запам‟ятовуються редупліковані вигуки, що передають 

природні шуми, ритмічні рухи. Такі вірші не лише гарно запам‟ятовуються, але ще надають 

дітям радості, естетичної насолоди. Наприклад: Regen tripp, tripp, tripp im Moos. Macht die kleine 

Pilze groß. Füße, trapp, trapp, trapp im Moos. Was ist heutе im Wald los?... 

Ритмічні дво-тричастинні слова з одними й тими ж приголосними, римовані рядки 

дитячих віршів закладають у свідомість носіїв німецької мови уявлення про естетичну цінність 

алітерації і асонансу [2]. 

«Магічні» слова відрізняються своєю «таємничістю», це слова незрозумілі, 

ритмізовані, слова, здатні здійснити диво, відвести «нечисту силу» і т. д. Деякі слова можна 

зустріти у казках, у лялькових виставах.  

Слово das Abrakadabra в минулому, можливо, дійсно було магічним закляттям, berlicke-

berlocke − пояснюють пародіювання французького… berlique berlocque, воно використовується 

як чарівна формула у народному ляльковому театрі «Касперле». Формула hax, pax, max, deus 

amidax стала основою іменника der Hockuspokus, вигук simsalabim також бере свій початок від 

спотвореного латинського similia similibus «подібне лікують подібним». 

У далекі часи мачігні слова безумовно викликали відповідні враження, сприймалися 

всерйоз і були табу [3]. 

Редупліковані іменники мають більш чи менш тісний звʼ язок із словами, що їх 

мотивують. Так, слово der Krimskrams «всяка всячина» прозоро пов‟язане із словом der Kram 

приблизно такого ж значення, der Krickelkrakel  «каракулі», пов‟язане з дієсловом krickeln 

«нашкрябать». Але  не завжди буває легко етимологувати редуплікований іменник. Значно 

менше зрозумілі слова der Heckmeck, das Wischiwaschi, der Muckefuck, papperlapapp. 

Вони потребують пояснень: der Heckmeck – слово, що містить негативну оцінку і 

позначає непотрібну, зайву біганину, набридливі прискіплювання. Можливо, що це слово 

містить пародійований повтор морфеми meck, яка відома як ономатопоетичний вигук meck! – 

мекання кози. Дієслово mecken позначає не лише «мекання», але і висловлювє незадоволення. 

Також вигук meck! відомий як дитяче слово-дражнилка.  

Редуплікат das Wischiwaschi зафіксований у німецькій мові давно і повʼ язаний, 

очевидно, зі старим дієсловом waschen «базікати». Не дивлячись на це, сучасні джерела 

вказують на нещодавнє його запозичення з англійської. Das Wischiwasche «пуста балаканина» 

часто зустрічається у молодіжному мовленні [2] 

У побуті відома жартівлива назва ерзац-кави і взагалі рідкої, поганої кави – der 

Muckefuck. Редуплікат der Kuddelmuddel означає «безлад, хаос». Вигук Papperlapapp відмічено 

уже у вісімнадцятому столітті і повʼ язаний з іменником der Papp  «густа каша». Редуплікат der 

Papp відноситься до дитячих слів. В цілому papperlapapp – походить від фразеологічного nicht 

mehr papp sagen können «наїстися від пуза». 

Але серед редуплікатів зустрічаються слова,які не пов‟язані із звуконаслідуванням, не 

пов‟язані з іншими словами – етимонами. Такі як das Pipapo, das Remmidemmi. Редуплікат das 

Pipapo – стилістично знижене слово, яке приблизно означає «непотрібні дрібниці». Можна 

помітити, що багато редуплікатів – das Kenkemenke, das Remmidemmi, der Krimskrams і інші 

означають збірні поняття із незрозумілими, розмитими межами. Наприклад, слово der 

Kokolores, його походження, його внутрішній морфемний склад незрозумілі. Має це слово два 

значення: «безлад» і «скандал».  

Отже, редупліковані слова можна зустріти і в українській мові, вони характерні для всіх 

вищезгаданих груп лексики. Тільки у деяких випадках можна підібрати еквіваленти мовах: 

eiapopeia − «баю-бай», das Techtelmechtel − «шури-мури». Як правило, слова-редуплікати тим, 

хто вивчає іноземну мову, невідомі, хоча вони найвищою мірою відтворюють національну 

специфіку [1]. 

Література 
1. Жовторбюх М.А. Курс сучасної української літературної мови. Частина І / М.А. 

Жовторбюх, Б. М. Кулик. – К.: «Вища школа», 1972. – С. 402. 



414 

 

2. Немецко – русский словарь. 80000 слов. Под ред. А.А. Лепинга и Н.П. Страховой. Изд. 5-е, 

стереотип. – М.: «Сов. Энциклопедия», 1968. –991 с. 

3. Розен Є.В. Німецька лексика: історія і сучасність / Є.В. Розен. – М.: «Вища школа», 1991. – 

С. 96. 

 

УДК 811.111   

ТКАЧ Алла, СУЛИМА Альона,  магістри 1 року навчання  

  факультету захисту рослин, біотехнологій та екології 

Національний університет біоресурсів 

 і природокористування України  

 Науковий керівник  КОЛЕСНИК М.Ю., 

  старший викладач  

  

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

 

Завдяки своєму семантичному багатству, образності, лаконічності і яскравості 

фразеологія відіграє в мові дуже важливу роль. Вона надає мовленню виразності та 

оригінальності.  

Переклад фразеологічних одиниць, особливо образних, становить значні труднощі. Це 

пояснюється тим, що багато з них є яскравими, емоційно насиченими зворотами, що належать 

до певного мовного стилю і часто носять яскраво виражений національний характер.  

 Фразеологізми або стійкі словосполучення (phraseologische oder stehende 

Wortverbindungen) відрізняються від вільних синтаксичних словосполучень, перш за все, тим, 

що вони в семантичному плані є єдністю і виражають, як правило, одне (єдине або 

розчленоване) поняття, наприклад: etw. zum Ausdruck bringen – виражати, виразити щось; mit 

Haut und Haar – цілком; sich aufs hohe Pferd setzen – розхвалитися, запишатися. Різниця в 

понятті, що виражається вільними і фразеологічними поєднаннями слів, виступає особливо 

яскраво в таких випадках, коли є можливість порівняти омонімічні вільні і фразеологічні 

словосполучення, наприклад:  junges Gemüse – молоді овочі (вільне словосполучення) і junges 

Gemüse (розм.) – дітвора, молодь (фразеологічне словосполучення). Стійкі словосполучення 

лише зовні нагадують вільні. Вони можуть збігатися з ними по синтаксичній структурі, але не 

ідентичні їм по семантиці. Стійкі або фразеологічні словосполучення служать, подібно до слів, 

для вираження поняття. Від слів вони відрізняються своєю різнооформленістю. Іншою 

визначною властивістю фразеологічних одиниць є їх стійка або стабільна форма, внаслідок чого 

вони існують в мові як готове ціле.  

Однією з основних особливостей фразеологічних одиниць, яка відрізняє їх від вільних 

словосполучень, є ідіоматичність. Саме через цю характеристику загальне значення 

фразеологізму не дорівнює сумарному значенню його компонентів, часто це значення не має 

нічого спільного із значеннями слів, які входять до нього. 

Складність перекладу ідіом полягає у тому, що перекладач повинен уміти їх розпізнати 

і підшукати відповідний український варіант. З точки зору перекладу фразеологічні звороти – 

приказки та прислів'я – зручно розділити на 3 групи [2]. 

До першої групи відносяться такі фразеологізми, які повністю співпадають з 

українськими м як по смислу, так і по формі, тобто по описуваному образу або складових 

компонентах: 

Dein Wort in Gottes Ohr! м Твої слова та й Богу у вуха!  

Durch den Schaden wird man klug. – На помилках вчимося. 

Eile mit Weile. – Хто спішить, той людей смішить. 

Ein räudiges Schaf steckt die ganze Herde an. – Погана вівця все стадо псує. 

Einen Freund erkennt man in der Not. – Друзі пізнаються в біді. 

Ende gut, alles gut . – Кінець діло хвалить. 

Nach getaner Arbeit ist gut ruhen. – Зробив діло – гуляй сміло. 
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Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.  – Слово – срібло, мовчання – золото. 

Wer A sagt, muss auch B sagen. – Хто сказав А, повинен сказати і Б. 

Такі фразеологізми, які повністю співпадають в різних мовах, мають своїм джерелом 

загальний прототип і часто є калькою з грецької або латинської, рідше інших мов. 

До другої групи належать фразеологізми, які співпадають по змісту, але не співпадають 

за образом, який лежить в їх основі: 

Alte Liebe rostet nicht. – Старий друг краще нових двох. 

Barhunger haben. – Голодний як вовк. 

Bleibe im Land und ernähre dich redlich. – Де народився, там і згодився. 

Die Furcht hat tausend Augen. – У страху очи великі. 

Gibt es nicht gibt es nicht. – Ніколи не говори ніколи. 

Hunger ist der beste Koch. – Голод – не тітка. 

Morgenstunde hat Gold im Munde. – Хто рано встає, тому Бог дає. 

Über Nacht kommt guter Rat. – Ранок вечора мудріший. 

Vier Augen sehen mehr als zwei. – Один розум – добре, а два – ще краще. 

При перекладі таких фразеологічних одиниць рекомендується користуватися саме 

такими відповідниками, які закріпилися в мові, оскільки при їх перекладі перекладач повинен 

притримуватися принципу перекладу чогось звичного таким же звичним. У протилежному 

випадку це викличе у читача враження чогось несподіваного та оригінального.  

До третьої групи відносяться фразеологізми, які не мають відповідників в українській 

мові - ні за змістом, ні за образом. Вони перекладаються або описово, або при допомозі 

приказки, створеної перекладачем, або дещо подібним за загальною семантикою 

фразеологізмом. 

Der Wolf stirbt in seiner Haut. – Вовк помирає у своїй шкурі. – Горбатого могила 

справить. 

Mein Name ist Hase. – Моє ім'я – заєць. – Моя хата з краю, я нічого не знаю. 

Фразеологічні одиниці часто мають чітко виражений національний характер, тому вони 

не можуть бути використані при перекладі, не дивлячись на те, що вони повністю співпадають 

по змісту, оскільки це внесло би в переклад чуже національне забарвлення. У таких випадках 

доводиться або давати близький до оригіналу переклад, робити описовий переклад або 

перекласти цю приказку із зміною образу [4]. 

Як видно з прикладів, вирази першої групи не створюють проблем при перекладі. 

Вирази другої групи звичайно перекладаються українськими аналогами. Однак тут перекладач 

повинен керуватися уже згадуваним принципом – перекладати щось звичне таким же звичним. 

Образ, пов'язаний із словом, у таких порівняннях настільки зрісся з ним, що майже не 

сприймається як образ, і в багатьох випадках є зовсім стертим. Було би помилкою зберегти 

слово, яке входить у таке словосполучення, оскільки у перекладі даний фразеологічний зворот 

звучав би штучно і незвично, що внесло би в переклад те, чого немає в оригіналі: була б 

повернута яскравість звичному стертому образу [4]. 

Для правильного вирішення питання про переклад конкретних фразеологічних 

одиниць, перекладач повинен ясно усвідомлювати, який з способів він використає:  які 

елементи фразеологізму можна замінити або взагалі не перекладати, де використати еквівалент, 

де подати переклад кожного слова тощо. Перекладача перед усім мусить хвилювати найбільш 

точна відповідність загального змісту,  емоціонального та стилістичного забарвлення, природна 

відповідність культурологічного фону [6].  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ ТЕРМІНІВ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ 

 

XXI століття – це століття наукових відкриттів, нових технологій, стрімкого розвитку 

цивілізації. Звісно, такий розвиток відобразився на розвитку європейських мов сприяв 

посиленню нових мовних контактів між країнами Європи, а також появі великої кількості 

термінів для позначення нових понять в галузі екології. Відповідно, набули розвитку і 

переклади в цій галузі, які сприяють взаєморозумінню та обміну досвідом [2]. 

Розкриваючи специфіку перекладу, теорія перекладу вивчає три ряди факторів, які 

повинні враховуватись при описі перекладів цього типу. По-перше, сама по собі належність 

оригіналу до особливого функціонального стилю може мати вплив на характер перекладацького 

процесу і вимагати від перекладача застосування особливих методів і засобів. По-друге, 

орієнтування на подібний оригінал може передбачити стилістичні характеристики тексту 

перекладу, а, відповідно і необхідність вибору таких мовленнєвих засобів, які характеризують 

аналогічний функціональний стиль в мові, з якої перекладають. По-третє, в результаті взаємодії 

цих двох факторів можуть проявлятися перекладацькі особливості, пов'язані як із спільними та 

відмінними рисами мовленнєвих ознак аналогічних функціональних стилів двох мов, так і з 

особливими умовами та завданнями перекладацького процесу цього типу.  

В рамках кожного функціонального стилю можна виділити деякі мовленнєві 

особливості, вплив яких на хід та результат процесу перекладу є дуже значним. Наприклад, при 

перекладі екологічних текстів з німецької мови використовуються технічні терміни та 

спеціальна лексика. Характерними рисами такого перекладу є інформативність, логічність 

(чітка послідовність та зв'язок між основною ідеєю та деталями), точність та об'єктивність, 

ясність та зрозумілість. Окремі екологічні тексти можуть мати названі риси в більшій чи меншій 

мірі. Однак, у всіх таких текстах є використання мовленнєвих термінів, які сприяють 

задоволенню потреб екологічної сфери спілкування. Під терміном розуміють слово (групу слів), 

яке має в межах окремої галузі чи спеціалізації конкретний і єдиний смисл, який виключає будь-

яку можливість іншого розуміння чи тлумачення, яке б відрізнялося від розуміння, 

передбаченого автором [1]. 

Так, наприклад, наведені нижче слова і групи слів є термінами: 

1. die Solarenergie - сонячна енергія; 

2. die Emissionen – викиди; 

3. Ein Bericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderung 

(IPCC) - Міжурядова група експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). 

Із вищенаведених прикладів видно, що термін може бути однослівним і складатися з 

одного ключового слова, або представляти термінологічну групу, до складу якої входить 

ключове слово і ядро групи, одне чи декілька означень, які уточнюють чи модифікують суть 

терміна [2]. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/%2038229/16Grechina.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/%2038229/16Grechina.pdf?sequence=1
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Процес побудови складного терміна можна представити таким чином: 

1. der Schädigungs с пошкодження; 

2. der Schädigungsfaktor – фактор ушкодження 

Переклад складної термінологічної групи являє собою ряд логічно обумовлених 

операцій, які виконуються в наступній послідовності:  

1. Переклад ключового слова як первинного значущого елемента групи. 

2. При перекладі ключове слово переходить з характерного для німецької мови 

крайнього правого положення в  ліве чи крайнє ліве положення, характерне для 

структури українських термінологічних груп. 

3. Переклад ключового слова разом із першим уточнюючим, тобто найближчим до 

базового слова лівим означенням [2]. 

Таким чином, переклад німецької термінологічної групи відбувається в порядку її 

побудови, тобто справа наліво. Переклад простих термінів, які входять до складу групи повинен 

бути адекватним і відповідати значенням, які прийняті спеціалістами в галузі екології.  

Терміни повинні забезпечувати чітку і точну вказівку на реальні об'єкти і явища, 

створювати однозначне розуміння спеціалістами інформації, яка передається. 

Тому до такого типу слів пред'являються особливі вимоги. Перш за все термін повинен 

бути точним, тобто мати чітко визначене значення, яке можна розкрити шляхом логічного 

визначення, яке дозволить визначити місце поняття, позначеного терміном. Якщо терміном das 

Umkoppen позначають межу надзвичайної евтрофікації водойми, то ніякі інші прилади чи 

частини водойми цим терміном не можна називати. 

У ролі термінів можуть використовуватися як слова, які вживаються лише в межах 

конкретної галузі, так і спеціальні значення загальноприйнятих слів. Такі, наприклад, лексичні 

одиниці, як das Nitrat, saurer Regen, які часто вживаються в текстах з екології, важко зустріти за 

межами науково-технічних матеріалів. 

У той же час в цих текстах зустрічаються і такі терміни, які всім добре відомі і мають 

загальновживані значення: der Empfanger, der Schaden, raumlich begrenzte Objekte. 

Велика увага приділяється систематичності новостворених термінів. Так, деякі слова, 

які вживаються як перша частина складних іменників, набувають нових значень. Наприклад:  

1. Іst – der Istwert – фактичне значення, der Istquertschnitt – дійсний переріз;  

2. Soll – der Sollwert – задане значення, der Sollmafi – заданий розмір; 

3. Nenn – die Nennwert – номінальне значення, die Nennleistung – номінальна 

потужність. 

Широке використання дієслівних термінів-словосполучень є характерним для німецької 

екологічної літератури. У таких словосполученнях дієслово втрачає самостійне значення і разом 

з іменником набуває іншого значення, наприклад: дієслово bringen означає «приносити», а в 

словосполученні zum Einbau bringen, яке перекладається «встановлювати» дієслово втрачає своє 

первісне лексичне значення [2]. При перекладі таких словосполучень потрібно звертати увагу 

на значення іменника. Наприклад: 

1. zur Anwendung kommen – вживатися; 

2. von Wichtigkeit sein – бути важливим; 

3. von Bedeutung sein – мати значення. 

Очевидно, що при перекладі використовується не лише термінологічна і спеціальна 

лексика. Часто зустрічається велика кількість загальновживаних слів, які використовуються 

в інших функціональних стилях. При перекладі таких лексичних одиниць перекладач 

екологічної літератури стикається з такими ж труднощами, для подолання яких застосовує 

такі ж прийоми, як і інші перекладачі, які працюють в цих галузях. Очевидно, що для 

розуміння та перекладу подібних фраз перекладачеві екологічної літератури недостатньо 

мати знання в галузі термінології і спеціальної лексики. Він повинен добре володіти всім 

багатством мови, з якою працює [2]. 
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СКЛАДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ З НІМЕЦЬКОЇ НА 

УКРАЇНСЬКУ МОВИ 

 

Економічний переклад – це важлива частина будь-яких операцій у сфері бізнесу. 

Економічні відносини відіграють значну роль у існуванні та розвитку підприємницької 

діяльності. Зараз, як ніколи раніше, ми повинні співпрацювати із зарубіжними партнерами з 

різних держав. Така співпраця обов‟язково супроводжується якоюсь економічною 

документацією. Досконалий переклад економічних текстів має важливе значення, так як це 

впливає на репутацію компаній, а отже і на ступінь надійної співпраці в подальшому. 

Переклад економічних текстів вимагає від перекладача неабиякої самовіддачі та 

професіоналізму, адже навіть незначна помилка може призвести до неприємних наслідків. 

Багато людей постають перед деякими проблемами при перекладі текстів економічного 

характеру. 

Дослідженнями складнощів перекладу економічних текстів з німецької на українську 

мови займалися багато вчених-лінгвістів, а саме Акуленко Валерій Вікторович, Корунець Ілько 

Вакулович та ін. 

Значні труднощі викликають терміни, до складу яких входять групи слів, так звані 

багатокомпонентні терміни. Існує ряд термінів-словосполучень, які не допускають дослівного 

перекладу, хоч мають еквіваленти в рідній мові. Окремі елементи таких термінів відрізняються 

від компонентів еквівалента рідною мовою. Такі терміни рідко зустрічаються в економічній 

термінології [1; с. 122]. Наприклад: der Großhandel – оптова торгівля. Але найскладнішими для 

перекладу є терміни, які навіть в одній галузі мають різне значення: 

Die Herstellung – 1. виробництво, виготовлення; 2. встановлення, організація; 3. 

видужання. 

Die Leistung – 1. виконана робота; 2. виробництво, виробнича потужність; 3. успіхи, 

досягнення, результат, показники; 4. успішність; 5. платіж; 6. результат, рекорд. 

Das Gut – 1. майно; 2. благо; 3. власність; 4. товар; 5. матеріал [2; с. 405]. 

Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних йому за 

значенням, перекладається шляхом відбору варіанта-аналога, який найточніше передавав би 

значення терміна залежно від слів, які знаходяться в тісному зв‟язку з даним словом. Найбільш 

тісний зв‟язок існує між підметом і присудком, присудком і прямим додатком, означенням і 

означувальним словом [1; с. 130]. Наприклад: bewegliche Kosten – змінні витрати; fixe Kosten – 

постійні витрати; anteilige Kosten – окремі витрати; laufende Kosten – поточні витрати; 

veranschlagte Kosten – кошторисні витрати; voraussichtliche Kosten – можливі витрати; die Kosten 

tragen – мати (нести) витрати; als Kosten buchen – списувати витрати [2; с. 529]. 

Багатозначність та варіативність відповідностей у перекладі спостерігається в тих 

випадках, коли термін має різні значення, які передаються різними еквівалентами в українській 

мові, і в тих випадках, коли для передачі якого-небудь одного значення терміна німецькою 

мовою в українській можуть використовуватися декілька різних термінів, причому вибір 

варіантної відповідності, як правило, обумовлений контекстом [3]. 

Широка семантика, по суті, є однією з передумов багатозначності термінів. 
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Багатозначність не властива термінам, які виникають у терміносистемі для позначення 

спеціального поняття відповідної науково-професійної галузі, функціонує в ній і не набуває 

інших значень унаслідок проникнення в загальновживану мову. За кожним таким терміном, що 

має одну дефініцію, стоїть чітке визначення, методика розрахунку або економічна норма [4; с. 

59]. 

В деяких випадках причиною багатозначності є походження термінів від багатозначних 

загальновживаних слів досить широкої семантики. Як приклад наведемо багатозначний термін з 

німецької мови die Kundigung, якому при перекладі економічних текстів відповідають декілька 

українських еквівалентів: 1. Розірвання (договору); 2. Звільнення з роботи; 3. Повідомлення про 

звільнення; 4. Попередження про необхідність звільнення [5; ст. 102]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що головною проблемою при перекладі 

економічних текстів з німецької на українську мови є багатозначність економічних термінів. 

Зрозуміти точне значення терміна можна лише у контексті. 
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АНГЛІЙСЬКІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

На зміни, що відбуваються в суспільстві, в першу чергу реагує, як відомо, лексика мови. 

Виникають і зникають нові явища, дещо стає актуальним, а щось, навпаки, розчиняється в часі, 

– і все це неодмінно відбивається та фіксується в словниковому складі мови.  

Запозичення в мові є одним з найвпливовіших факторів її розвитку. Воно збільшує 

лексичне багатство мови, слугує джерелом нових коренів, словотворчих елементів і точних 

термінів, і є наслідком змін, що відбуваються в житті людини. 

Актуальність теми зумовлена тим, що з кожним днем мова прогресує, збагачується 

новими словами, термінами, словосполученнями, які не рідко запозичуються з інших мов, 

особливо з англійської мови. Тому є необхідність розглядати та аналізувати такі явища як 

англіцизми в німецькій мові. Іноземні слова (Fremdwörter) являються для людей, які вивчають 

німецьку мову, втім, як і для носіїв мови справжніми «пастками»: незрозуміло, як їх вимовляти, 

а ще більш незрозуміло, як їх змінювати і узгоджувати з німецькими словами. 

Німецька мова ніколи не була «чистою». Протягом усього свого розвитку вона постійно 

запозичувала слова з інших мов, насамперед з латинської, грецької, французької та англійської. 

У кількісному відношенні запозичені слова відіграють в сучасній німецькій мові досить велику 

роль. Так, якщо проаналізувати газетні тексти, то можна встановити, що кількість іноземних 

слів становить 8-9% від загальної кількості використаної лексики. Якщо ж брати до уваги тільки 

основні частини мови (іменники, прикметники, дієслова), то запозичені слова складуть вже 16-
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17% від загальної кількості (до речі, найбільше іноземних слів серед іменників). 

Диференційними рисами слів, запозичених з англійської мови, є такі: 

 Запозичені в останні десятиліття, представляють останню хвилю іншомовного 

впливу і є, таким чином, найбільш характерними для сучасної німецької мови; 

 Поширюються на всі сфери функціонування мови і вживаються всім населенням 

Німеччини – незалежно від віку, соціального стану, професії, віросповідання тощо. (На відміну 

від більш ранніх запозичень, використовуваних, як правило, певними соціальними верствами 

(знаттю, освіченими людьми та ін.) ); 

- Запозичуються не тільки німецькою мовою, а й іншими мовами, так як міжнародна 

комунікація сьогодні здійснюється переважно англійською мовою. 

- Англійські запозичення представлені сьогодні практично у всіх сферах 

життєдіяльності людини, але перші місця в цьому переліку займають: 

- Computer (наприклад, chatten, E-Mail, Internet); 

- Medien (наприклад, Daily Soap, Late-Night-Show, zappen); 

- Soziales / Gesellschaft (наприклад, Event, mobben, Ranking); 

- Sport (наприклад, biken, Carving, Skates); 

- Wirtschaft (наприклад, E-Commerce, Globalplayer, Outsourcing). 

Багато німецьких лінгвістів переконані: якщо поширення англіцизмів не зупинити, 

справжня німецька мова ризикує повністю розчинитися. І це не перебільшення – населення 

Німеччини вже практично припинило говорити літературною німецькою, яку більшість молодих 

німців зневажливо називають «мовою бабусь і дідусів». 

Таким чином, стає зрозуміло, що проблема «нової» мови вийшла на державний рівень: 

політики і громадські діячі беруть активну участь в дискусії щодо ситуації, що склалася на рівні 

з професійними мовознавцями, серйозно обговорюється пропозиція про прийняття 

спеціального «мовного» закону.  Так, на сьогоднішній день англіцизми заборонені до вживання 

в діловій сфері (різні організації з охорони німецької мови і багато популярних газет і журналів 

стежать за публічними виступами офіційних осіб, регулярно «тавруючи» порушників – їх 

називають сьогодні в Німеччині «Wortpanscher»), а кожний німецький продукт повинен бути в 

обов'язковому порядку забезпечений інструкцією рідною мовою. 

Отже, повна адаптація англіцизмів у німецькій мові та їх продуктивне функціонування 

у майбутньому залежать від низки обставин. Як правило, вони мають призводити до ліквідації 

прогалин, утворювати деривати, добре засвоюватися мовою-рецептором на всіх рівнях, 

позначати нові реалії. 

Особливості процесу запозичення, його інтенсифікація, семантичні зміни запозичень в 

сучасній німецькій мові передбачають подальше дослідження у визначеному напрямі. Виходячи 

з необхідності відмежування доцільних, корисних запозичень від недоцільних, невиправданих, 

потрібно кожне досить частотне сьогодні запозичення пропускати крізь призму всебічної його 

оцінки на основі диференційних ознак різних типів. 
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Метою дослідження є визначення типи зв‟язків у словосполученнях німецькомовного 

аграрного дискурсу та їх особливостей. 
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Синтаксична наука починалася з вивчення сполучення слів. Докладне вчення про 

словосполучення почали розробляти такі науковці як М.І.Греча, О.Х.Востокова, Ф.І.Буслаєва, 

О.О.Потебні та інші. Значну роль у розробці теорії словосполучення відіграв П.Ф.Фортунатов. 

Словосполучення грунтується на синтаксичних зв'язках між словами, що входять до 

нього. У мовах світу існують, крім сурядного, такі основні типи синтаксичних зв'язків: 

узгодження, керування, координація, прилягання, тяжіння, інкорпорація, замикання та ізафет [1, 

c. 10]. 

Узгодження – тип синтаксичного зв'язку, за якого граматичні значення стрижневого 

слова повторюються в залежному слові. Якщо в обох словах є рід, число і відмінок, то вони 

повинні бути однаковими. Наприклад: Ein fruchtbarer Boden (родюча земля). 

Керування – тип синтаксичного зв'язку в словосполученні, коли одні граматичні 

значення стрижневого слова викликають у залежному слові інші, але конкретно визначені 

(певні) граматичні значення, тобто форма залежного слова повністю зумовлюється стрижневим 

словом. Наприклад: in Betrieb setzen (пускати в експлуатацію). 

Координація – це взаємна супідрядність підмета і присудка (особливий тип зв'язку, 

який не є ні сурядним, ні підрядним), їх взаємна узгодженість. Підмет і присудок формально 

уподібнюються один одному. 

На відміну від узгодження, координація – це двобічний зв'язок, який поєднує 

узгодження й керування. Наприклад, в реченні Die Qualität verbessert (якість покращується) 

присудок керує називним відмінком підмета, а підмет узгоджується з присудком у першій особі 

однини. 

Прилягання – зв'язок між словами в словосполученні, який виражається позиційно 

(порядком слів) або інтонаційно. Прилягають до стрижневого слова незмінні слова 

(прислівники, дієприслівники, неозначена форма дієслова). Наприклад; нім. graben überall 

(копати усюди), sehr hoch (дуже високо).  

Тяжіння – це узгодження предикативного означення з підметом. Наприклад: Die 

Werkstatt wurde gebaut (майстерня була побудована). Зі смислового боку цей зв'язок означає, 

яким є предмет, виражений підметом, у момент здійснення позначуваної присудком дії. 

Інкорпорація (від лат. in «всередині» і corpus «тіло», «єдине утворення») – поєднання 

слів-коренів, сукупність яких оформляється службовими елементами. Так, наприклад, німецьке 

слово der Kindergarten складається з коренів (слів) Kinder «дитячий», garten «сад». Ще одне 

слово der Rundtisch «заправна станція» складається з таких коренів (слів) rund «круглий» і tisch 

«стіл». Маємо єдину синтаксичну побудову в одному злитому вигляді, яка зовнішньо подібна 

до слова з одним закінченим змістом. Цей зв'язок нагадує словоскладання (творення складного 

слова). 

Замикання – синтаксична побудова, яка вимагає дистантного розташування найтісніше 

пов'язаних слів. Так, зокрема, в німецькій мові перфектна форма минулого часу, що 

утворюється аналітично поєднанням допоміжного ' дієслова (haben і sein) та другої форми 

дієприкметника (Partisip II), у реченні утворює рамкову конструкцію (між допоміжним 

дієсловом і дієприкметником ставляться всі інші члени речення). Наприклад: Ich habe sofort 

diese Schauspielerin erkannt. «Я відразу же впізнав цю акторку», де haben erkannt «впізнав» - 

перфектна форма дієслова erkennen «впізнавати». Див. ще: Sind Sie auf die Arbeit zur Zeit 

aufgewacht? «Ви прокинулись на роботу вчасно?», де sind aufgewacht – «прокинулись». Як 

бачимо на цих прикладах, тут залежні слова знаходяться між частинами аналітичної форми 

слова [1, c.33]. 

Дехто до замикання відносить і випадки типу нім. ein wunderbar Denkmal «один 

чудовий монумент», де між артиклем або присвійним займенником та іменником вставляються 

одиночні чи поширені означення. Крайні члени словосполучення ніби розсуваються, 

утворюючи для означення рамку. 

Ізафет – атрибутивне словосполучення, яке складається з двох іменників, перший з 

яких е означенням, але показник зв'язку знаходиться в другому (головному, стрижневому) 
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слові. Ізафет характерний для тюркських мов. Дещо інший різновид ізафету спостерігається в 

іранських та арабській мовах. 

Ізафет у німецькій мові як тип зв‘язку слів не використовується. 

Отже, словосполучення мають певну структурну схему зв‘язок , за яким будуються 

словосполучення у мовленні. Існують такі основні типи синтаксичних зв‘язків як узгодження, 

керування, координація, прилягання, тяжіння, інкорпорація, замикання та ізафест. Останній 

тип, на жаль, не використовується в німецькій мові.  
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ВПЛИВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ 

 

Іншомовний вплив є феноменом, який виступає у всіх культурних мовах. Не існує 

жодної мови в світі, яка б не мала запозичених слів. Запозичення є природнім процесом, який є 

ознакою життєдіяльності та життєздатності певної мови. 

Запозичена лексика відбиває факти етнічних контактів, соціальні, економічні та 

культурні зв‟язки між людьми – представниками різних націй. 

Німецькі слова засвоювались українською мовою частково, іноді через польську мову, 

зокрема коли в українських містах поширювалось «магдебурзьке право», проте більшість 

засвоєних німецьких слів прийшло до української лексики з російської мови, яка дуже активно 

запозичала їх у ХVII-XVIII ст.[3] 

Слова німецької мови, як і інших західноєвропейських мов у медицині майже не 

використовувались, причиною тому була традиція – використовувати терміни латинською 

мовою, яку німці намагалися зберігати. Саме це й пояснює той факт, що мало німецьких 

запозичень в сучасній українській мові, та й в міжнародній номенклатурі не досить багато[3]. 

Активне впровадження слів німецького походження відмічається лише з кінця ХІХ ст.. і 

особливо ХХ ст., коли починають активно розвиватися наукові дослідження в медицині і 

використання латинської мови в наукових працях є менш обов‟язковим. 

Терміни, запозичені з німецької мови найширше представлені серед термінології, що 

стосується медичної техніки, діагностики та оперативних прийомів [1]. 

Прикладами таких запозичень можуть бути терміни, що увійшли до загального 

лексичного фонду мови: 

- бинт – нім.  Binde – пов‟язка; 

- клапан – нім. Klappe – заслонка, затвір (серцевий клапан); 

- курорт – нім. Kurort, від Kur – лікування + Ort – місце; 

- лінза – нім. Linse  

- фельдшер – нім. Feldscher – медичний працівник з середньою спеціальною освітою; 

- шприц – нім. Spritze. 

Пропонуємо розглянути медичні терміни за наступними групами: 

1) терміни, що належать до термінології медичної техніки: 
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- бор – нім. Bohrer – ріжучий інструмент; 

- бугель –-  нім. Bugel – затискач; 

- каппа – нім. Kappe – ковпачок (ковпачки для виправлення зубного ряду); 

- кламмер – нім. Klammer – скоба – скоба для закріплення зубних протезів; 

- ланцет – нім. Lanzette- хірургічний ніж; 

2) термінологія, що характеризує симптоматику хвороби: 

- шперрунг – нім. Speming – зупинка, загорожа – симптом зупинки мовленнєвої 

діяльності (симптом при шизофренії); 

-  Kopfangst – нім. Kopf- голова + Angst- страх – страх, що хворий пов‟язує з 

неприємними відчуттями у голові (головний біль, відчуття тиску, запаморочення); 

Слід вказати на немалу кількість гібридних термінів, які в основному, складаються з 

фрагментів слів німецького походження у поєднанні з «класичними» латинськими та 

давньогрецькими словами: 

- абортцанг – нім. Abortzange – затискач для захвату і видалення із матки частин плоду 

при аборті; 

- гештальтпсихологія – нім. Gestalt – образ, цілісна форма + психологія (від д.-греч. 

υστή – «душа»; λόγος – «знання») – один з основних напрямів зарубіжної психології 

першої половини ХХ ст., яка розглядає психіку людини, як сукупність цілісних 

психічних структур; 

- райцтерапія – нім. Reiz – подразнення + терапія (від греч. θεραπεία – лікування, 

оздоровлення) – загальна назва заходів, з метою підвищення захисних реакцій 

організму; при ареактивних формах хронічних хвороб. 

Серед лікарських препаратів можна вказати: 

- вазелін – нім. Wasser – вода + грец. eleiron- олія; 

- вітамін Н – Vitaminun H – від лат. – Vita – життя,  нім. Haut – шкіра.  

Серед назв, запозичених з німецької мови, слід зазначити велику кількість епонімів, а 

саме, назви родів бактерій, утворених від прізвищ німецьких бактеріологів. Наведемо лише 

кілька прикладів: 

- клебсіела – Klebsiella, Ber; від E. Klebs, (1834-1913) – клебсіелльоз – (klebsiellosis) – 

інфекційна хвороба; 

- паличка Коха- від R.Koch, (1843-1910) – збудник туберкульозу; 

- паличка Гертнера – Salmonella enteritidis, Ber, від A.Gеrtner, (1848-1934), бактерія роду 

Salmonella – збудник харчових токсикоінфекцій [2]. 

Розглядаючи питання впливу німецької мови, науки та медицини на формування 

термінології у медицині не можна не відмітити, що деякі слова утворюють велику кількість 

похідних термінів. Як приклад, епонім Рентген – від нім. фізика Рентгена (1845-1923), де 

рентген є частиною складених назв, таких як рентгенографія, рентгеноскопія, рентгенографія, 

рентгенівське випромінення [4].  

Отже, розглянуті у даній статті терміни складають лише невелику частину назв та 

термінів, які увійшли до медичної термінології завдяки німецьким лікарям та вченим. Німецька 

термінологія мала активний вплив і відіграла важливу роль у формуванні сучасної української 

медичної термінології. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ  

 

Ми живемо в такий час, коли дедалі ширше розвиваються зв'язки з різними країнами і 

народами. У світі є від 6000 до 7000 різних мов, тому знання, як мінімум, однієї іноземної мови 

є просто необхідним. Сьогодні вивчення іноземних мов є актуальним і доступним у всьому 

світі. Люди хочуть вільно спілкуватися під час поїздок за кордон, з іноземними партнерами по 

роботі або з друзями по листуванню.  

У наш час німецька мова – це мова можливостей. Кожна людина, яка володіє 

англійською мовою, так само повинна володіти німецькою, особливо коли вона прагне добитися 

великих результатів у своїй кар‟єрі тому, що німецька мова відкриває безмежні можливості.  

Чому саме німецька?  

1. Міжнародне спілкування німецькою. Той, хто знає німецьку, може спілкуватися з 101 

мільйонами людей з усього світу. 100 мільйонів європейців, не лише у Німеччині, але й у 

Австрії, Швейцарії, Люксембурзі та Ліхтенштайні є носіями німецької мови. Знання німецької 

стане Вам у пригоді навіть у деяких частинах Півночі Італії, Сходу Бельгії, Сходу Франції, а 

також у Нідерландах та Данії. З 1989 року по всьому світу зростає кількість тих, хто вивчає 

німецьку. За даними Гете-Інституту, у 1995 році німецьку як іноземну вивчали від 20 до 21 

мільйона людей. У 2000 році 14.000 школярів склали іспит з німецької мови. Таким чином, 

німецька входить до 12 найчастіше уживаних мов світу: 2,1% світового населення. У 

європейському просторі найчисленнішими є носії німецької мови. 

2. Німецька в економіці. Німеччина є економічно сильною країною та виступає 

економічним та торгівельним партнером багатьох країн. Німеччина має тривалі та добрі 

торгівельні контакти не лише з Європою, але й з ринками Азії та Америки. Німеччина є 

важливим світовим експортером. 

3. Німецька як мова науки. Німецька мова є важливою для світу науки і культури, про 

це свідчить кількість німецькомовних лауреатів Нобелівської премії: 30 Нобелівських премій з 

хімії, 25 з медицини, 21 з фізики, 10 з літератури та 8 Нобелівських премій миру. У майбутньому 

німецька мова збереже свій статус мови комунікації в Європі, не лише з німецькомовними 

сусідами, але й зі Сходом. Вже зараз існують проекти, які фінансуються з боку ЄС та які 

спеціально тренують рецептивний аспект володіння мовою. Розвиток навиків читання 

допомагає орієнтуватися у фахових текстах та брати участь у наукових дискусіях. 
4. Німецька як мова культури. Німецька мова –  це мова найбільших філософів світу. 

Іммануїл Кант, Фрідріх Ніцше, Артур Шопенгауер, Мартін Хайдеггер і багато інших мислителів 

були носіями німецької культури та мови. Дивовижна романтична поезія і лицарські романи 

також були створені за допомогою цієї мови. Тому, якщо швидко вивчити німецьку мову, праці 

зазначених попередників можна читати в оригіналі. 

5. Німецька у навчанні. Німецькі ВНЗ є конкурентоспроможними на світовому ринку 

вищої освіти, оскільки вони пропонують міжнародні навчальні програми англійською мовою. 

Ці навчальні програми створені спеціально для іноземних студентів. Той, хто хоче навчатися у 

Німеччині, потребує знань англійської або німецької мови. Для міжнародних навчальних 

програм достатньо знань англійської мови (наприклад, сертифікат TOEFL), німецьку мову 

можна вивчити паралельно з навчанням в університеті. Для роботи над дисертацією або 
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проведення досліджень, як правило, необхідні знання німецької.  

6. Німецька у професійній кар‟єрі. Знання німецької мови підвищують шанси на ринку 

праці. Німецькі фірми за кордоном та іноземні фірми в Німеччині шукають експертів зі 

знаннями німецької мови. У міжнародних підприємствах знання німецької мови також дають 

переваги. У Європейському Союзі для спеціалістів зі знаннями німецької мови існують цікаві 

можливості здобуття освіти, навчання та отримання роботи. З розширенням ЄС ринки 

Центральної та Східної Європи відкриваються для співробітників, які володіють німецькою 

мовою.  

7. Німецька у туризмі. Багато туристів з Німеччини, Австрії та Швейцарії їздять по 

всьому світу. Знання мови є корисною інвестицією для тих, хто працює у сфері туризму та хоче 

добре заробляти. Та навпаки: мільйони іноземних туристів щорічно відвідують німецькомовні 

країни. Вони мріють познайомитися з замками Баварського короля Людвіга, горами Австрії та 

Швейцарії, з німецьким пивом на Жовтневому святі Oktoberfest та з Рейнською романтикою [3]. 

Актуальність вивчення німецької мови на сучасному етапі обумовлена низкою 

чинників: глобалізацією (розростання комунікаційних та інформаційних мереж), розвитком 

інформаційних технологій, курсом нашої країни на європейську інтеграцію, яка відкриватиме 

можливості для економічної, політичної, наукової, культурної та соціальної співпраці з країнами 

Європи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІДІОМАТИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

 

У вітчизняному мовознавстві протягом довгого часу існувала традиція називати ідіоми 

«фразеологічними зрощеннями», за термінологією відомого радянського мовознавця акад. 

В.В.Виноградова, який розподілив фразеологічні одиниці на фразеологічні зрощення (або 

ідіоми у вузькому значенні), фразеологічні єдності та фразеологічні сполучення. 

Термін «ідіома» походить від давньогрецького слова «ídiōma», що означає «особливість, 

своєрідність». Виділяються два основні погляди на ідіоматичні одиниці – так звані «широкий 

підхід» та «вузький підхід» до ідіом. Згідно з останнім, ідіомами вважається лише такі «стійкі 

словосполуки, семантика яких не виводиться зі значень її складників, а інтегрована ними 

формально; виникає внаслідок утрати мотиваційних відношень» [1, с.173]. 

Мета роботи – проаналізувати структурно-семантичні особливості та стилістичну 

функцію ідіоматичних одиниць.  

На думку В.В. Виноградова, фразеологічні зрощення характеризуються 

немотивованістю складу зворотів (тобто з суми складових таких фразеологічних одиниць 

неможливо дізнатися про загальний зміст одиниці) та абсолютною семантичною єдністю 

компонентів. Серед фразеологічних зрощень виділяють наступні підтипи: 

1) Фразеологічні зрощення, у складі яких є так звані «слова-некротизми» (лексичні 

архаїзми, історизми та інші лексеми, що вийшли з ужитку мовлення). Наприклад, англійська 

http://osvita.ua/news/53273/
file:///C:/1/Downloads/www.daad.org.ua
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ідіома “to buy a pig in a poke» на позначення невигідного та невдалого придбання чогось, що не 

було уважно розглянуто передусім (порівн. укр. ідіому «купувати кота в мішку». Лексема a poke 

позначає «мішок» і є архаїзмом (сучасний синонім “sack»), який в сучасній англійській мові 

вживається лише у вищезгаданій ідіоматичній одиниці. Тобто ми бачимо випадок, коли лексема 

продовжує жити значно довше у межах ідіоматичного словосполучення, аніж у вільному 

словосполученні чи ізольовано. 

2) Фразеологічні зрощення, що містять граматичні архаїзми, які є синтаксично 

неподільним цілим. 

Дж.Сейдл і У.Макморді зазначають, зокрема: “The way in which the words are put 

together is often odd, illogical or even grammatically incorrect» [2, c.4]. 

Так, ідіома I am good friends with him («ми з ним добрі друзі») є, з точки зору 

граматичної структури, неправильною та нелогічною. Займенник I стоїть в однині, проте форма 

I am a good friend with him є неможливою, хоча значно більш логічною. Можливою є форма I am 

good friend of his, але вона не є ідіоматичною одиницею. 

3) Фразеологічні зрощення, що стали нерозкладними як лексично, так і семантично, 

наприклад: 

to be born with the silver spoon in one’s mouth; 

to go through thick and thin. 

4) Фразеологічні зрощення, котрі являють собою таку семантичну єдність, що лексичні 

значення компонентів зовсім неважливі для розуміння цілого [3, с.144]. 

Прикладами подібних одиниць в англійській мові можуть бути: 

to bring the house down; 

to take it out on someone. 

Багато в чому подібним до вітчизняного розуміння феномену ідіоматичної одиниці є 

визначення Сейдл-Макморді, які наголошують на відмінності семантики ідіоми від семантики її 

складників: “We can say that an idiom is a number of words which, taken together, mean something 

different from the individual words of the idiom when they stand alone» [2, c.4]. 

Проте, слід зазначити, що в британському та американському мовознавстві більшу 

популярність має «широкий підхід» до проблеми ідіоми. Так, за синтаксичною функцією 

фразеологізми поділяють на організовані за моделями словосполучення, простого і складного 

речення. Фразеологічні одиниці розрізняються також за співвіднесенням опорного слова 

фразеологічних зворотів із певним граматичним класом слів (іменникові, ад‟єктивні, дієслівні 

тощо), за способом створення конотації, за способом семантичних перенесень при формуванні 

значення фразеологічних одиниць (метонімічні, метафоричні, гіперболічні, компаративні і т.ін.).  

Таким чином, ідіоматичні одиниці мають широку класифікацію та сприяють реалізації 

експресивності у тексті. 
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DIE METHODE DES ERLERNENS DER DEUTSCHEN SPRACHE 

 

Ich studiere im ersten Studienjahr und interessiere mich für die Fremdsprachen. Was die 

Fremdsprachen angeht, studiere ich hier an der Uni Deutsch und Englisch.  Hier ist Deutsch meine 

erste Sprache und in der Schule war es auch so. Ich habe die Prüfung am Goethe- Institut bestanden 

und sie hat gezeigt, dass ich ein Niveo C1 habe. Ich war ganz froh und das war für mich so zu sagen 

ein Erfolg. 

Heute versuche ich Ihnen zu erzählen, wie ich diesen Erfolg erreicht habe. Ich meine, welche 

es Methoden gibt um die deutsche Sprache gut zu kennen.  

Auf keinen Fall werde ich bestätigen, dass ich in Deutsch perfekt bin. Das stimmt nicht und 

ich gebe mir weiter viel Mühe dazu, um die deutsche Sprache zu vervollkommnen. 

Ich erinnere mich an diesen Tag als ich ganz klein war und gesagt habe, dass Deutsch eine 

ganz interessante Sprache ist und ich will diese Sprache perfekt kennen. Ab diesem Tag habe ich alles 

gemacht, um meinen Wunsch zu realisieren. 

 Ich bin der Meinung, dass wenn der Mensch die Sprache beherrschen will, muss er sich 

unbedingt viel Mühe geben. Das heißt auch zu Hause irgendwelche Übungen zu machen , die 

Grammatik noch einmal zu wiederholen oder sich einen interessanten Film anzuschauen.  Man muss 

unbedingt etwas extra machen, sonst klappt es gar nicht. 

Ich widme dem Deutschen ein paar Stunden am Abend und ja ich erlerne immer was Neues 

und ganz Interessantes für mich. 

Es gibt auch noch ein Ding, das sehr wichtig ist. Das ist ein Praktikum. Als ich in der siebten 

Klasse war, bin ich zum ersten Mal nach Deutschland gefahren, wo ich in einer Gastfamilie gewohnt 

habe. Und das war ein Erlebnis. Ich habe dort die Schule besucht und ganz viel  Zeit habe ich mit 

meinen neuen Freunden verbracht. Meine Freunde haben mir viel Neues beigebracht und nach dieser 

Reise konnte ich endlich ganz fließend reden. 

Als ich in der 10 Klasse war, hatte ich keine Möglichkeit nach Deutschland wieder zu fahren, 

deswegen habe ich versucht mich zu einem deutsch Kurs zu melden. Ich habe 2 Jahre diese Kurse 

besucht und ja  das hat geklappt und meine Stufe ist ganz höher als es früher war. 

Noch etwas. Was meiner Meinung nach . ganz wichtig ist. Man muss jedes Thema tüchtig 

lernen und kein Wort darf man nicht verpassen, weil alles in der Sprache verbunden ist. 

Zum Schluss möchte ich sagen, dass das Erlernen einer Fremdsprache keine leichte Sache ist. 

Man muss viel Geduld haben. Ich würde Ihnen gerne viel Spaß bei dem Erlernen einer Fremdsprache 

wünschen. 
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КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ТА  

ОСОБИСТІСНИЙ ФЕНОМЕН 

 

Швидкими темпами видозмінюються традиційні уявлення про світ, культурні цінності і 

норми масової поведінки у різноманітних ситуаціях повсякденного, наукового і ділового 

спілкування. За сучасних умов розвитку суспільства, розширення міжнародних контактів 

спеціалістів у різних сферах професійної діяльності, виникла необхідність збільшення 

потенціалу світових комунікаційних систем, удосконалення професійної мобільності 
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спеціалістів будь-якої галузі знань. Сучасний спеціаліст (у тому числі спеціаліст у галузі 

сільського господарства) повинен систематично вдосконалювати комунікативну культуру, 

виробляти навички й уміння адаптуватися до швидкозмінних умов нових відносин, щоб 

проявити готовність до діалогу і асиміляції у міжкультурному просторі.  

У державних документах підкреслюється необхідність створення умов для розвитку і 

самореалізації кожної особистості, виховання у неї комунікативної культури як необхідної 

умови інтеграції молодої людини у соціальні, природні та виробничі процеси. Тим більше, що 

концепція комунікативної культури виникла як логічний розвиток попередніх теоретичних форм 

рефлексії людського спілкування, проблеми, яка є постійним супутником соціальної 

філософської теорії протягом усієї історії її існування. В змістовно-термінологічному сенсі 

поняття «комунікація» перебуває в одному ряду з близькими за змістом поняттями «взаємодія», 

«людські стосунки», «взаємообумовленість», «взаємовплив» тощо.  

Відповідно, актуальним постає поглиблення розуміння комунікативної культури як 

соціального та особистісного феномену у контексті його глибинної сутності та процесу 

формування. Зазначена проблема має вирішуватися шляхом аналізу ретроспективи поглядів 

щодо сутності комунікативної культури, що дасть можливість поглибити наше розуміння 

зазначеного феномену, оскільки, як вважали древні мислителі, осягнення сутності речі 

досягається шляхом розуміння її походження та еволюції.    

Комунікативна культура – один із наріжних екзистенційних та генеративних аспектів 

людської цивілізації, яка сформувалася та існує саме завдяки комунікації між її членами. Таким 

чином, комунікація постає важливим аспектом культури, як і культура – важливою умовою 

реалізації комунікації. Соціальний розвиток особистості поза комунікацією, без співпраці й 

діалогу неможливий [6, c.76]. 

Відтак, комунікативна культура у контексті її формування завжди була у центрі уваги 

багатьох науковців. 

У наукових працях з педагогіки і психології спостерігається помітне посилення уваги 

дослідників до спілкування як важливого компонента загальної культури та однієї з умов 

самореалізації й досягнення життєвих цілей особи у стосунках з оточуючими (І.О. Василенко, 

Т.В. Вільчинська, А. Гелен, М.Р. Гінзбург, О.Я. Гойхман, М. Коул, К.М. Левітан, Б.Ф. Ломов, 

В.С. Мерлін, М.В. Молоканов, Ч. Каррасс). Вагомий внесок в обгрунтування проблеми зробили 

Б.Г. Ананьєв, Л.І. Божович, І.О. Василенко, Л.С. Виготський, О.Б. Добрович, О.К. Дусавицький, 

О.В. Петровський, які досліджували культуру міжособистісних відносин і засоби гуманізації 

навчального спілкування. 

Комунікативна культура – один із наріжних екзистенційних та генеративних аспектів 

людської цивілізації, яка сформувалася та існує саме завдяки комунікації між її членами. Таким 

чином, комунікація постає важливим аспектом культури, як і культура – важливою умовою 

реалізації комунікації. Як засвідчує аналіз наукових джерел, соціальний розвиток особистості 

поза комунікацією, без співпраці й діалогу неможливий [6, c. 76]. 

Культура у контексті особистісних феноменів у науковій літературі розглядається як 

сукупність соціальних норм і цінностей, якими людина керується у процесі практичної 

діяльності, реалізовуючи свої потреби й інтереси у взаємодії з оточенням [6, с.78]. Відтак, 

культура є складним сплавом ціннісних, діяльнісних, особистісних аспектів. Тому комунікація 

та культура можуть вважатися двома важливими аспектами соціального існування людини, які 

певним чином взаємно потенціюють один одного, «обмінюються буттям» та входять у 

структуру особистості, де комунікативні властивості є її інтегральними характеристиками, за 

допомогою яких здійснюється взаємозв‟язок особистості із соціумом, сприйняття та 

відображення нею соціальних відносин, пізнання та освоєння світу, що виявляє діяльнісний 

аспект комунікації [6, c.77-78].  

При цьому, якщо аналізувати культуру та комунікацію (спілкування) у аспекті 

взаємовідносин загального та особливого, культура спілкування є похідною від загальної 

суспільної та індивідуальної культури. Відповідно, культура спілкування становить сукупність 

норм, правил, засобів людських взаємин. Відтак, у теоретичному аспекті сутність культури 
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спілкування визначається нормами моралі й права, прийнятими у певному суспільстві, які 

постають моральними ціннісними настановами (норми і способи їх реалізації в 

міжособистісних контактах утворюють центральний аспект культури спілкування на рівні 

рефлексивно-теоретичної свідомості). Практичний же шар культури спілкування виступає як 

ступінь володіння людьми нормативами спілкування – стійкими вміннями та навичками 

взаємин, закріпленими традиціями, життєвим досвідом. [7, c.109-110].  

Відтак, комунікативна культура особистості постає певним ступенем єдності 

комунікативних і соціальних властивостей людини і виявляється у її вмінні розв’язувати 

життєві та виробничі проблеми засобами спілкування, налагоджувати міжособистісні 

взаємини на різних рівнях соціальної взаємодії, здійснювати адекватну самореалізацію й 

адаптацію у сучасному суспільстві.  

Виходячи із зазначених вище підходів до розуміння комунікативної культури, її 

формування у навчально-виховному процесі має ґрунтуватися на певних психологічних та 

соціальних особливостях феномену комунікативної культури. 
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За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему 

модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції 

дистанційної освіти (ДО), яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі 

шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку.  

Електронне навчання активно використовується як у навчальних закладах, так і на 

підприємствах. Провідні світові аналітичні компанії пророкують йому велике майбутнє і 

стверджують, що світовий ринок систем дистанційного навчання є джерелом великих 

можливостей для продавців та інвесторів. У кращих вищих навчальних закладах світу створені 
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центри e-learning, що дозволяють пройти дистанційне навчання з отриманням відповідного 

диплома; активно розвиваються корпоративні навчальні центри компаній і державних структур, 

а річний дохід на ринку e-learning в ряді країн обчислюється вже в мільярдах. 

Настільки великий інтерес до електроного навчання пояснюється досить просто. В 

останнє десятиліття відбулися значні зміни на ринку праці: зросли вимоги до персоналу, 

практично в усі сфери діяльності почали широко впроваджуватися ІТ-технології, а сам 

персонал став більш мобільним. Подібні зміни зумовили необхідність створення умов для 

безперервної, швидкої, гнучкою, і одночасно високоякісної підготовки кадрів, і оскільки 

традиційні системи навчання не здатні відповідати даним потребам, потрібен пошук 

альтернативних систем. 

У Старому Світі стрімко розвивається система електронного навчання. У передових 

країнах більше 90% студентів залучені в навчальний процес за допомогою Е-learning. Більше 

80% вузів надають послуги з дистанційної освіти.  

Перший заклад дистанційного навчання – Берлінський інститут вивчення іноземних 

мов, було створено викладачами іноземних мов Берлінського університету Ч. Тусеном і Г. 

Ланченштейдтом у 1856 р. Навчання в ньому відбувалося за перепискою, яке отримало назву 

«corresponding learning» [3]. 

Дистанційна освіта в Німеччині має свої особливості. Вона починалася з 

централізованої планованої дистанційної підготовки фахівців з вищою професійною освітою.  

Приєднання східних земель дало можливість розширити ринок дистанційної освіти.  

Німеччина  зацікавлена в активному розвитку дистанційної освіти. В країні  дуже  

затребувана вища освіта, тому для її отримання  створені найбільш сприятливі умови. Ніяких 

проблем з дистанційного навчання в Німеччині для іноземних студентів немає і широкий спектр 

різних програм дозволяє студентам вибрати правильний напрямок.  

Навчатися дистанційно в Німеччині можна у багатьох університетах, які 

спеціалізуються на очній формі  або на заочній формі навчання або поєднують обидві форми. 

Дистанційно навчатися у Німеччині можна за допомогою електронної системи e-larning або 

заочно [1]. Також є університет заочного навчання Virtuelle Fachhochschule, який працює зі 

студентами тільки віддалено і дозволяє отримати вищу освіту в галузі гуманітарних,  

економічних та юридичних наук.  
За системою електронної освіти e-learning працюють вищі навчальні заклади у 

Фрайбурзі, Мангеймі, Карлсруе, Гейдельберзі,  Бранденбурзі, Берліні, Хагені і деяких інших 

містах. Найпопулярнішими серед іноземних студентів є факультети з права, математики, 

електротехніки, інформаційних та комунікаційних технологій. Для того, щоб записатися на 

дистанційне навчання, необхідно надіслати університету свій диплом та результати іспиту з 

німецької мови (TestDaF або DSH), як доказ достатнього володіння німецькою мовою. Деякі 

університети можуть запропонувати пройти їх тест або співбесіду по – скайпу. Навчатися 

дистанційно в Німеччині можна, як на бакалаврських так і на  магістерських  програмах,  але 

при вступі на бакалаврат необхідно принаймні два роки  провчитися в рідному університеті. 

Шкільного сертифікату для вступу буде не достатньо. Якщо вступник не володіє німецькою 

мовою, можна подати документи в технічний університет Kaiserslautern, в якому більшість 

онлайн- спеціальностей викладаються англійською мовою [2]. 

Після прийняття рішення про зарахування, студент отримує навчальні посібники, 

довідкові матеріали і особистий кабінет на сайті університету, який буде контролювати його 

успішність. Дистанційна освіта, як правило платна, але суми незначні. Будь-яке дистанційне 

навчання в тій чи іншій формі, включає в себе візит до університету для складання  іспитів або 

для очного проходження деяких курсів. 

 Прикладом вищого професійного навчального закладу, що здійснює дистанційну 

підготовку фахівців, є заочний університет міста Хаген (Північна Рейн-Вестфалія). Університет 

надає освітні послуги більше 50 000 студентам в рік. Однак, диплом про вищу професійну 

освіту отримують не більше 20% від контингенту учнів в результаті великого відсіву студентів, 

що не витримують високих освітніх вимог [2]. 

http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96
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Отже, популярність і затребуваність дистанційного навчання на основі інтернет-

технологій (e-learning), особливо в системі вищої професійної освіти, зростають із кожним 

роком. Це пов‟язано з економією ресурсів і часу, можливістю отримувати освіту без відриву від 

виробництва, розширенням сфери додаткової, у тому числі післядипломної освіти, коли 

мотивацію учнів формують не стільки дипломи й сертифікати, скільки конкретні знання й 

компетенції[4]. Електронне навчання стало гідною альтернативою традиційному і в окремих 

сферах, насамперед у корпоративній і державній, йому будуть віддавати явну перевагу, оскільки 

це єдиний спосіб швидкого навчання при мінімальних витратах.  

Тому для України є актуальним питання вивчення світового досвіду дистанційного 

навчання, об‟єднання зусиль провідних ВНЗ, створення альтернативи аналогічним зарубіжним 

проектам. Зволікання з розвитком дистанційної освіти загрожує зниженням 

конкурентоспроможності української освіти у світовому просторі [4].  

Література: 

1. Борзих А.А., Горбунов О.С. Віртуальні освіти, інформаційні середовища проживання і 

амбіції e-Learning//Освітні технології і суспільство (Educational Technology &Society). –  

2009. –   Т. 12. –  ғ 2. –  С. 423. 

2. Бурла В.В. Дистанційна освіта в Німеччині [Електроний ресурс]// Режим доступу: 

 http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/1763  

3. Буханцева Н.В., Дудіна І.А. Модель e-Learning як інструмент управління електронними 

ресурсами вузу // Освітні технології і суспільство (Educational Technology &Society). –  2009. 

–  Т. 12. –  ғ 2. –  С. 438-444. 

4. Карпенко М.М. Світовий досвід розвитку дистанційних форм освіти у вітчизняному 

контексті [Електроний ресурс]// - Національний інститут стратегічних досліджень. - Режим 

доступу-:http://www.niss.gov.ua/articles/1693/ 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/handle/6789/1763
http://www.niss.gov.ua/articles/1693/


433 

 

5.  
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ФРАНЦУЗЬКА МОВА В СВІТІ 

 

Якщо задуматися про роль Франції у світі, насамперед спадає думка про французьку 

мову. Хіба це вже не є показовим?  

Незважаючи на те, що сьогодні французька мова відтісняється все більше і більше з 

позицій провідної, в міжнародному плані вона міцно займає місце блискучої другої «brillant 

second». 

Французька мова займає 12-е місце за поширеністю в світі і друге по популярності 

вивчення як іноземної мови. На думку багатьох дослідників, нею сьогодні говорять більше 200 

мільйонів чоловік. Французька мова є однією з 6 офіційних мов ООН, вона використовується як 

робоча мова в таких установах, як ЮНЕСКО, МОП, ВООЗ, ВПС, нею розмовляють різні 

міжнародні та громадські організації. Французьку використовують на численних міжнародних 

наукових з‘їздах і симпозіумах з психології, філософії, права, медицини. У Європі, крім 

Франції, французька мова поширена в Бельгії, Люксембурзі, Швейцарії, Монако, Італії (в 

долині Аости і в Альпійських Долинах), у Великобританії (на Нормандських островах). Також 

нею говорять жителі африканських держав: Беніну, Буркіна-Фасо, Бурунді, Габону, Гвінеї, 

Джібуті, Заїру, Камеруну, Конго, Кот-Д‘Івуар, Малі, Нігеру, Руанди, Сенегалу, Того, Туніс, 

ЦАР і Чаду. 

В результаті історичного розвитку в ряді країн французька мова, що використовується 

населенням (частиною населення), придбала специфічні риси, які відрізняють її від мови 

Франції. На кожній території французька мова існує у вигляді окремого варіанту з тим або 

іншим статусом, різними мовними, нормативними і структурними особливостями. Таким 

чином, франкомовний світ постає як цілісний організм, в якому особливості окремих різновидів 

французької мови вільно поширюються в інші варіанти. 

Французька мова за межами Франції зазнала чимало змін і набула низки особливостей, 

пристосовуючись до місцевих умов. Саме через це Франція активно розвиває свою мовну 

політику. Країна розвиває її у двох напрямах: внутрішня мовна політика і зовнішня мовна 

політика. Зовнішня мовна політика проявляється в тому, що Франція прагне підтримати позиції 

своєї мови в міжнародних організаціях: в Європейському суді, Європейському фінансовому 

суді та службах Європейської комісії. Уряд організовує мовне стажування для службовців, 

членів ЄС, учених, журналістів, студентів. На міжнародній арені позиції французької мови 

посилює діяльність суспільних організацій, насамперед Франкофонія (La Francophonie) – 

міжнародна організація співробітництва франкомовних країн світу. До її складу зараховано 56 

членів, що є державами або частинами держав світу, а також 14 спостерігачів. Головним 

критерієм для вступу до організації вважають не ступінь володіння французькою мовою 

населення тієї чи іншої країни, а, скоріше, культурні зв‘язки із Францією, що склалися протягом 

десятиліть або навіть століть. Зокрема, Україна є спостерігачем Франкофонії. Окрім того, 

велику роль відіграє організація Альянс Франсез (Alliance Française), що має свої 

представництва у 133 країнах світу, де навчаються 360 тисяч студентів. Завдання цієї 

організації – розширювати використання французької мови у світі. Україна могла би 
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скористатися цим досвідом для розвитку й популяризації української мови, насамперед у тих 

країнах, де є потужні українські діаспори. 

Популярність цієї мови пояснюється дуже просто. Французька мова неймовірно гарна і 

мелодійна. І не дивно, що вже кілька століть вона вважається мовою культурних, добре 

освічених людей. Адже в будь-якій європейській мові ви знайдете багато запозичень з 

французької, що відносяться до культури, архітектури, живопису, театру, танцю, кулінарії і 

моди. 
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ФРАНЦУЗЬКА МОВА У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЄВРОПИ 

 

Одним із найважливіших атрибутів культури є мова, існування якої забезпечує її 

розвиток i процвітання. Європейські мови виконують функцію основної складової частини 

європейського культурного простору. Сьогодні Європа в своїй культурно-мовній політиці 

виходить із позиції мультилінгвізму, яка спрямована на розвиток усіх великих і малих мов, що 

однаково повинні підтримуватись із боку суспільства. Але процвітання сучасних мов 

неможливе без сприяння держав. З такої точки зору особливо важливим завданням є розглянути 

політику Франції, зорієнтовану на укріплення французької мови в Європі та її вплив на 

західноєвропейський лінгвокультурний процес та систему шкільної іноземної освіти в країнах 

Ради Європи. Зрозуміло, що французька мова й надалі залишається мовою міжнародного 

спілкування і другою мовою за важливістю використання після англійської мови. У ЄС 

французька мова є однією з робочих мов, мовою політичного спілкування і переговорів, займає 

важливе місце в галузі права завдяки глибоким історичним кореням французького права. В 

Європейському парламенті французька мова залишилась першою робочою мовою. І це сьогодні 

єдина галузь, де вона домінує. 3 1995 року 55% документів Єврокомісії мали першу редакцію 

англійською мовою і 33% французькою. Важлива роль французької мови в Європі визначається 

таким параметром, як її проникнення в інші сучасні європейські мови через запозичення 

французької лексики в англійську, німецьку, фламандську, італійську, іспанську, російську, 

українську мови тощо. Такий вплив французької мови на сучасні європейські мови пояснюється 

тим, що протягом багатьох століть Франція відігравала неабияку роль у політичному, 

культурному, літературному, суспільному житті Європи. 

В останні десятиріччя Франція продовжує брати участь у загальноєвропейській мовній 

політиці й переслідуючи при цьому декілька цілей. Перш за все, мстою європейської 

лінгвістичної політики французької держави є збереження й закріплення багатомовності в 

регіоні. Тому Франція пропонує перебудувати систему освіти й навчання іноземних мов таким 

чином, щоб кожний європеєць володів трьома мовами: своєю рідною і двома іноземними, і вона 

готова організувати тримовне навчання у своїх школах. Крім цього, вона переслідує ще одну 

ціль ‒  зміцнення французької мови як мови крос-культурного спілкування поряд з англійською; 

французька мовна політика спрямована на те, щоб звернути увагу громадськості на культурно-

мовну спадщину Європи. Також для Франції Європа є першим колом франкофонїї й на 

європейському просторі реалізується багато франкофонних програм. При цьому також 

важливим є зміцнення французької мови як мови політичних контактів і законодавства на 

території Європи. Виходячи з попередньо згаданих цілей французької мовної політики в Європі, 

стає зрозумілим той факт, що Франція робить акценти на розповсюдженні мови на різних рівнях 

‒  міжособистісному та міждержавному. Така позиція є добре виваженою, бо для успішного 
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розвитку мова повинна функціонувати і застосовуватись в усіх сферах суспільного життя. 

Політика французького уряду по відношенню до мови є складовою частиною державної 

культурно-освітньої програми, спрямованої на розповсюдження французьких культурних 

цінностей, зміцнення ролі французької мови в європейському просторі та підтримка її 

ідентичності. Однак для Франції важливою є проблема регіональних мов, оскільки на її 

території розповсюджені і вважаються рідними для місцевого населення сім мов та діалектів: 

баскська, бретонська, фламандська, ельзаська (німецька), каталонська, корсиканська 

(італійська), окситанська. 

Франція також намагається впливати на мовну ситуацію в усій Європі через таку 

організацію як Франкофонія ‒  асоціація п‟ятдесяти франкомовних держав, основною метою 

якої є пропаганда й розповсюдження французької культури й мови в освіті. До цієї організації, 

крім Франції, входять такі європейські країни: Бельгія, Болгарія, Люксембург, Молдавія, 

Монако, Румунія, Швейцарія. Також велике число інших європейських держав є асоційованими 

членами та спостерігачами Франкофонії. Європейські держави, у яких французька мова є 

рідною, відносяться до першого кола Франкофонії; до другого кола входять не франкофонні 

країни, у яких французька мова залишилась через політичні та історичні обставини важливою 

мовою міжнародного спілкування. Таким чином, Європа входить до першого і другого кола 

Франкофонії. Мовна політика Франції реалізується через розповсюдження в цих країнах у 

системі іншомовної освіти аудіовізуальних матеріалів, книг, досліджень, виховних засобів. У 

країнах другого кола Франкрфонії ‒  Румунії, Болгарії, Молдавії впроваджуються різні 

франкофонні програми та інституції. 

Європа для Франції ‒  це ще один простір для діяльності французьких інститутів 

культурних зв‟язків, до яких відносяться як державні органи, так і приватні структури. 

 

УДК 811.133.1 

ХОМЕНКО Владислав,  студент 2 курсу 

ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

 Науковий керівник ‒  МУСІЙЧУК С.М., 

канд. пед.  наук, доцент 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВНА ПОЛІТИКА 

 

Географічні межі французької мови завжди були ширше меж самої Франції. Однак 

міжнародна роль французької мови виявляється значно вище у зв‘язку з тим, що для багатьох 

народів вона давно стала найважливішим засобом спілкування і засвоєння світової культури. 

Одним із основних аспектів французької мови є її історія, а саме історія мовного законодавства. 

Французьке мовне законодавство було і залишається одним з найбільш послідовних і 

найактивніших у світі. Зупинимося на основних етапах мовного законодавства. Першу в Європі 

лінгвістичну постанову було прийнято на території Франції у 813 році. Церковний Собор у 

місті Турі постановив, щоб проповіді в церквах читалися не латинською мовою, незрозумілою 

для простого народу, а «народною романською мовою». Встановлення французької мови, мови 

письмового спілкування датується 842 роком, коли була складена «Страсбурзька клятва» ‒  

документ, яким закріплювався політичний союз між онуками Карла Великого. Використання 

розмовної мови позначає кінець єдності імперії Карла Великого і народження французької 

мови. Другим важливим політичним етапом стало царювання Франциска І, у час якого 

спостерігається розвиток монархічної центральної влади і розширення територіальних володінь 

короля. Указом Віллер-Коттре від 1539 року король оголошував державі, що всі офіційні 

документи ділової переписки і судочинства будуть складатися відтепер «рідною французькою 

мовою і ніяк інакше», причому у варіанті Іль-де-Франс. Французька стає офіційною державною 

мовою країни. Прихильність у Франції до французької як єдиної державної мови відрізнялася 
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незвичайною постійністю і існувала як в часи монархії, так і в часи республіки.  

У XVII столітті французький уряд зайнявся «внутрішнім облаштуванням» мови, яке 

передбачало його нормалізацію, формуються різні стилі, виробляється особливий усно-

розмовний тип мовлення. У 1631 році вийшла в світ перша щоденна друкована газета «La 

Gazette», а в 1665 році – перший науковий журнал «Journal des savants». У 1635 році за 

ініціативою кардинала Рішельє була створена Французька академія, в завдання якої входило 

створення словника, граматики, риторики і поетики. 

Протягом усієї історії Франції, влада та громадськість приділяли велику увагу стану і 

розвитку своєї мови,  того, що сьогодні французи визначають терміном «мовне облаштування» 

(aménagement linguistique). Мовне облаштування має два взаємопов‘язаних між собою аспекти: 

зовнішній ‒  визначення функцій мови в суспільстві і внутрішній ‒  вдосконалення мови, її 

збагачення, розробка мовної норми, упорядкування правопису.  

Контроль за виконанням мовних законів та координуванням мовної політики здійснює 

Головне управління з питань французької мови і мов Франції (найважливіша мовна інстанція у 

Франції), що підпорядковане прем‘єр-міністрові. Є ще Вища рада французької мови, яку 

очолює Голова Ради міністрів. Вища рада франкомовності підпорядкована президентові 

Франції. Її діяльність лежить у площині міжнародної політики. Французька академія 

безперервно, упродовж кількасот років, опрацьовує та унормовує словник. 

Французька мова неймовірно гарна і мелодійна. І не дивно, що вже кілька століть вона 

вважається мовою культурних, добре освічених людей. Адже в будь-якій європейській мові ви 

знайдете багато запозичень з французької, що відносяться до культури, архітектури, живопису, 

театру, танцю, кулінарії і моди. 

На сьогоднішній день французька мова має велике значення в сучасному світі. 

Французька література до наших днів залишається самою читаною літературою світу. 

Французький народ вніс величезний внесок у суспільну культуру. 10 % всіх книг 

перекладається з французької мови. Досягнення Франції значні у багатьох галузях науки і 

промисловості, в математиці, медицині, будівельній, автомобільній, авіаційній промисловості, у 

багатьох сучасних галузях діяльності. Ознайомлення з ними представляє великий інтерес для 

людей багатьох спеціальностей, в тому числі і технічних; його роль як засобу міжнародного 

спілкування. В наші дні французька мова дозволяє спілкуватися з широкими масами людей не 

тільки з Європи, але й з Африки, Америки.
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ПРОБЛЕМА ОСВІТНЬОЇ МІГРАЦІЇ В ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІЦІ 

 

Міграційні процеси є однією з важливих проблем сучасності. Адже міграція – це 

досить складний процес глобалізації, який потребує обов‘язкового наукового психолого-

педагогічного вивчення. Більшість з існуючих визначень розуміють міграцію як переміщення 

певного виду, рух населення. Виділяється декілька видів подібного переміщення: соціальне, 

територіальне, природне, професійне, галузеве, механічне та інші. 

В сучасному світі міграція являє собою не тільки соціально-економічне, а й соціально-

психологічне, етнографічне, нормативно-правове, політичне явище, яке неможна назвати 

однозначним ні за своєю сутністю, ні за змістом. Незважаючи на посилення міграції населення 

практично у всіх розвинених країнах, вивченням психології міграційної поведінки людей 

займаються на даний момент  недостатньо. В будь-якому випадку, предметом широкого 

психологічного дослідження такий феномен як міграції ще не стала. Найбільша увага 

міграційній активності приділяється з боку соціології (в рамках проблематики соціальної 

мобільності), в якій розрізняють міграційну мобільність та міграцію населення. 

Вивчаючи природу та характеристики соціальної мобільності, її канали і типологію, 

дослідники неминуче виходять на співзвучні з психологією або ж  міждисциплінарні проблеми: 

зміна стилю життя, нестабільність поведінки, статусу в суспільстві, напруга при прийнятті 

нових соціальних ролей, адаптація людини в нових умовах, стратегія життя та інше. Та все ж 

психологічні аспекти та психологічний зміст цих проблем залишаються, звичайно, за рамками  

вивчення. 

В психології особливості міграційних процесів розглядаються переважно в аспекті 

психологічної адаптації мігрантів (частіше емігрантів) до нового культурного осередку, 

розуміючи при цьому адаптацію як процес модифікації психології людини, що проявляється в 

змінах ціннісних орієнтацій, рольової поведінки, соціальних установ [1]. 

В рамках такого підходу досліджуються і деякі аспекти психологічної готовності до 

міграції та до міжнародної взаємодії. Однією з яскравих прикмет нашого часу є зростання числа 

освітніх міграційних процесів. Сьогодні можна констатувати активний ріст різноманіття 

потоків світових міграційних пересувань молоді, ускладнення «траєкторій» та векторів 

соціального направлення (мотивів). 

Соціально-психологічний аналіз освітньої міграції молоді обумовлений тим значенням, 

яке вона отримує в сучасному суспільному житті, її суттєвим впливом на сучасні процеси 

життєдіяльності. Метою нашого дослідження є спроба експлікації феномена освітньої міграції.  

В ситуації освітньої міграції адаптація ускладнюється великою кількістю факторів, які 

впливають на даний процес: кліматичні умови, культурні, соціальні, мовні, етнічні та релігійні 

розбіжності, встановлення нових міжособистісних контактів, неминучі матеріальні та побутові 

проблеми. Всі ці складові, маючі свою специфіку в процесі адаптації, в ситуації освітньої 

міграції впливають на індивіда як одне ціле, створюючи таким чином стресову ситуацію, яка є 

дійсно екстремальною для особистості [3]. 

Таким чином, ситуація освітньої міграції – це один із видів екстремального впливу на 

особистість, коли на особистість одночасно впливає більша кількість факторів, кожен із яких 

потребує своєї специфіки в процесі адаптації, викликаючи тим самим стан стресу високої 
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інтенсивності. З однієї сторони, успішність соціально-психологічної адаптації в умовах нової 

ситуації життєдіяльності студентів-мігрантів визначається суб‘єктивним благополуччям 

особистості, а з іншої сторони спостерігається гострий дефіцит психологічного  

комфорту, їх соціальної та психологічної захищеності мігрантів. 

Ступінь адаптивних можливостей молодих людей визначається вираженістю 

«культурного шоку» в студентів-мігрантів, їх індивідуально-особистісними особливостями, 

умовами адаптації, готовністю до змін, знанням мови, культури, умов життя, схожістю та 

відмінностями в культурах. 

З позиції проблем мігрантів та їх адаптації в новому середовищі цікавими є 

дослідження Н.В. Лебедевої, в яких показано, що зовнішні фактори, заломлюючись у 

свідомості людини, створюють у неї власне відношення до реальності, яке й визначає поведінку 

особистості мігранта в міграційному процесі, формує в нього певні установки на етапі адаптації 

[2].  

Очевидно, що освітню міграцію можна  розглядати як реалізацію свободи: вільного 

пересування, свободи вибору місця проживання, свободу самореалізації, в тому числі 

реалізацію свого потенціалу. 

Необхідність вивчення особистості в умовах освітньої міграції пов‘язана з можливістю 

оптимізації соціально-психологічної та соціокультурної адаптації молоді в нових життєвих 

умовах. 

Ситуація міжкультурної адаптації висуває підвищені вимоги до особистості, якій 

необхідно, з однієї сторони, відповідати новим соціальним вимогам, а з іншої – зберігати 

внутрішню стабільність та рівновагу. Саме тому вона є актуальним емпіричне дослідження 

питання адаптаційних ресурсів індивідуальності, які допомагають полегшити  та оптимізувати 

процес міжкультурної адаптації та протистояти складнощам освітньої міграції.  
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

 

Вивчення особистості в соціальній психології невід'ємне від аналізу суспільства, в 

якому відбувається її соціальний розвиток. Становлення особистості є культурно-історичним 

відтворенням індивіда як людини, засвоєнням ним суспільно вироблених здібностей через 

оволодіння способами діяльності, що сформувалися в суспільстві. Створивши новий 

предметний світ, цивілізацію, людина виокремилася з тваринного світу і розвивається за 

принципово новими законами – законами соціального руху, що й робить її людиною, розвиває 

як особистість. 

Соціально-психологічна реальність, соціально-психологічні явища виникають як 

відображення різних форм спілкування і взаємодії. Формування особистості відбувається за 

допомогою власного досвіду становлення і розвитку в безпосередніх соціальних контактах, у 
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процесі яких людина зазнає впливу мікросередовища, а через нього – і макросередовища, його 

культури, соціальних норм і цінностей. Це і є соціалізація особистості.  

Соціалізація– процес входження індивіда в суспільство, активного засвоєння ним 

соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності в певному суспільстві. 

У процесі соціалізації в людини формуються соціальні якості, знання, вміння, навички, 

що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин.  

Двосторонній процес соціалізації передбачає засвоєння індивідом соціального досвіду 

шляхом входження в соціальне середовище, систему соціальних зв'язків і активне їх 

відтворення. Тобто людина не тільки адаптується до умов соціуму, елементів культури, норм, 

що формуються на різних рівнях життєдіяльності суспільства, а й завдяки своїй активності 

перетворює їх на власні цінності, орієнтації, установки 

Дослідження процесу соціалізації містяться у працях американського психолога 

Альберта Бандури, французького соціолога і юриста Габріеля Тарда, американського соціолога 

Толкотта Парсонса та інші ні науковці, такі як Б.Г.Ананьєв, Д. Креч, Р.С.Крачфілд, 

Е.Л.Баллачей,  

Процес соціалізації відбувається у конкретному середовищі, тобто у сфері соціалізації. 

Сфера соціалізації – середовище дії, в якому відбувається процес розширення та 

примноження соціальних зв'язків індивіда Ь зовнішнім світом. 

Основними сферами соціалізації є діяльність, спілкування та самосвідомість. У 

діяльності людина виражає себе як суспільний індивід, проявляє особистісні смисли, виявляє 

самостійність, ініціативу, творчість та професіоналізм, засвоює нові види активності. У сфері 

спілкування відбувається поглиблене розуміння себе та інших учасників комунікативного 

процесу, збагачення змісту взаємодії та сприйняття людьми одне одного. Сфера самосвідомості 

передбачає становлення «Я-концепції» індивіда, осмислення свого соціального статусу, 

засвоєння соціальних ролей, формування соціальної позиції, моральної орієнтації.  

У суспільстві реалізується особистість кожної людини. Властиві тільки їй риси і 

особливості утворюють її індивідуальність, тобто психологічні особливості, що становлять її 

своєрідність, відмінність від інших людей. Індивідуальність особистості виявляється в рисах 

характеру, темпераменту, у звичках, інтересах, якостях пізнавальних процесів, у здібностях, 

індивідуальному стилі діяльності.  

Суспільні відносини перетворюють природні функції на соціальні, якими 

послуговується суспільний розвиток. Соціальне не знищує біологічного, воно включає його в 

нові системи зв'язків і відносин, підпорядковуючи якісно новим законам соціальної форми руху. 

Соціальний рух, постаючи як особлива, вища форма саморозвитку матерії, має різні рівні, 

різний характер вияву. Він охоплює історичний рух суспільств, класів, національних груп. У 

ньому втілюється розвиток людини як головного об'єкта всього історичного процесу, розвиток 

суспільного індивіда.  

Розвиток соціально-психологічних властивостей особистості відбувається в єдності 

внутрішньої психічної та зовнішньої практичної діяльності: з одного боку, соціально-

психологічні властивості особистості виявляються, формуються і розвиваються в соціумі, з 

другого – соціальне середовище, володіючи багатьма рівнями свободи, значною мірою 

визначається особистими комунікативними якостями та перцептивно-інтерактивними 

можливостями індивіда. Це посилює вимоги до комунікативної поведінки особистості, 

підвищує її комунікативну, перцептивну та інтерактивну компетентність, узалежнює успіх її 

діяльності від власних знань, умінь і навичок у галузі спілкування. Соціально-психологічна 

компетентність трактується як інтегральна якість особистості, що пронизує всі її професійно-

особистісні утворення. Йдеться про оформленість індивідуальної програми поведінки в системі 

соціальних відносин, мотиваційну належність до певного соціального середовища, 

спрямованість на розвиток комунікативних здібностей, прагнення до збереження та розвитку 

соціально-психологічних традицій конкретного соціального інституту, групи, в якій 

відбувається її соціалізація загалом, тобто про сформованість комунікативного стилю життя 
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індивіда.
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THE ESP SYSTEM 

 

Principle of operation and advantages of a stabilization system. Since 2014, all new cars 

in the European Union are equipped with an ESP stabilization system. At us ESP it is not so 

widespread, but at car purchase Ukrainians even more often pay to it attention. 

For the first time, electronic stability control systems, similar in principle to modern 

automotive ones, appeared in the 1960s in aviation, where they provided the stability of the aircraft 

while running along the runway during landing or interrupted take-off. One of the first such 

systems was the Anglo-French supersonic liner Concorde due to the high landing speed and the 

high center of mass position. 

In 1987, Mercedes-Benz and BMW introduced the first traction control systems (traction 

control systems). 

In 1990, Mitsubishi launched a Diamante (Sigma) car in Japan, equipped with a new 

active electronic traction and stability control system, where for the first time these two systems 

were integrated into one (named TCL). 

BMW together with Robert Bosch GmbH and Continental Automotive Systems have 

developed a system that reduces the torque transmitted by the engine to the wheel to prevent 

skidding and applied it in the BMW 1992 range. From 1987 to 1 992, Mercedes-Benz and Robert 

Bosch GmbH jointly developed an electronic stability control system for the car and named it 

«Elektronisches Stabilitätsprogramm» (ESP). 

The ESP (Electronic Stability Program) is one of the most important means of active 

safety in a car. If the belts and airbags are protected in a collision (passive safety system), the 

stability stabilization system is capable of preventing an accident. 

ESP has been a continuation of the development of the anti-lock braking system (ABS) 

and traction control (Traction control or ASR). ABS helps to reduce the stopping distance on the 

asphalt and to maintain control over the handling of the car during emergency braking, and ASR - 

to ensure a confident acceleration. ESP is also responsible for maintaining the car specified by the 

driver of the trajectory of movement in turns or maneuvers. 

The stability control system combines the input sensors, the control unit and the hydraulic 

unit as an actuator. 

Input sensors fix specific parameters of the car and convert them into electrical signals. 

With the help of sensors, the dynamic stabilization system evaluates the driver's actions and the 

parameters of the vehicle's movement. 

Used in assessing the actions of the driver sensors steering angle, break pressure, brake 

light switch. The actual parameters of the movement are measured by wheel speed sensors, 

longitudinal and lateral acceleration, angular velocity of the car, pressure in the braking system. 

The stabilization system prevents understeer or oversteers. Simply put, the ESP is 

struggling with the demolition of the front axle wheels and with the drift of the car at speeding, 

especially on slippery road surfaces. ESP in addition to ABS sensors that control the speed of 

rotation of all wheels, includes rotation sensors around the vertical axis of the car, steering angle 
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and lateral acceleration. The data received from these sensors is processed in the central control 

unit of the ESP. 

The stabilization system constantly monitors the trajectory of the car, comparing it with 

the one that should be according to the angle of the steering wheel. In case of deviation of the real 

trajectory from the set one, ESP reduces the engine speed and brakes one or more wheels to create 

an anti-rotation moment along the vertical axis of the car than, in fact, the car is returned to the 

trajectory specified by the driver. Especially this system is useful on wet asphalt and on icy and 

snow-covered road. 

The ESP stabilization system made cars much safer. British scientists have calculated that 

its availability reduces the risk of fatal accidents by 25%. Actually, for these reasons ESP has been 

obligatory for several years in new models of cars sold in the European Union, Canada, the USA, 

Australia and Israel. 

Depending on the manufacturer, the following names of the system of exchange rate 

stability are distinguished: 

ESP (Electronic Stability Program) on most cars in Europe and America; 

ESC (Electronic Stability Control) on cars Honda, Kia, Hyundai; 

DSC (Dynamic Stability Control) on cars BMW, Jaguar, Rover; 

DTSC (Dynamic Stability Traction Control) on Volvo cars; 

VSA (Vehicle Stability Assist) on Honda, Acura vehicles; 

VSC (Vehicle Stability Control) on Toyota vehicles; 

VDC (Vehicle Dynamic Control) on cars Infiniti, Nissan, Subaru. 

Source: 

1. En.wikipedia.org/wiki/Electronic_Control_stability 

2. https://www.autocentre.ua/opyt/tehnologii/sistema-esp-printsip-raboty-i-preimushhestva-sistemy-

stabilizatsii-315519.html 

3. http://systemsauto.ru/active/esp.html 
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IMPORTANCE OF ECONOMIC MECHANIZATION 

 

Mechanization of agriculture is a progressive development of steadily increasing scope and 

importance. It began, centuries ago, with simple devices for harnessing the power of man himself; 

developed with the construction of implements and machines designed to make use of the greater 

power of domestic animals, notably horses and continues with exploitation of mechanical and 

electrical power for almost every farming task. Since 1930`s progress has been revolutionary. A rapid 

acceleration in the use of tractors and other engine-driven field machines has been followed by the 

development of a wide range of sophisticated equipment for carrying out essential operation better and 

more cheaply. The scope for future development is limited only by the necessity for mechanization to 

be economic. Already much of the new equipment includes automatic control devices, and these are 

certain to play an ever increasing part in agricultural mechanization in the future. They open up whole 

new fields of development, such as automatic control of environment for both crops and livestock. 

Let's take Great Britain, for example. Mechanization, allied to other scientific advances, has 

transformed the place of agriculture in the national economy. In the middle of the nineteenth century 

about a quarter of the working population of Britain were engaged in agriculture, and farming 

https://www.autocentre.ua/opyt/tehnologii/sistema-esp-printsip-raboty-i-preimushhestva-sistemy-
https://www.autocentre.ua/opyt/tehnologii/sistema-esp-printsip-raboty-i-preimushhestva-sistemy-
http://systemsauto.ru/active/esp.html
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produced about one fifth of the country's wealth. Today, about 5.5 per cent of the gross national 

product is produced by less than 3 per cent of the gainfully employed population – a labour use lower 

than that of any other country. Current national trends are reflected in statistics dealing with the use of 

mechanical equipment on farms.  
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«MISER PAYS TWICE» OR ADVANTAGES OF USING NATURAL MATERIALS  

AND COOPERATION WITH THE PROFESSIONALS IN DIFFERENT PHASES  

OF BUILDING PROCESS 

 

«To build or not to build», –  no, this is not a question we are looking for answer, because if 

we want to find the answer for the next question, it means we have already made a decision combined 

with the previous interrogatory. «What to build from» or «what would be better to choose to get a nice 

result we expect for» – there are the questions we have to find the right answers for.   

Every phase of building process is combined with making a choice – beginning with looking 

for architect and finishing with sampling some little details for interior. As a rule, we make the 

decisions according to previous plan, our imagination and the area of using it in the future. Instead of 

thеse items of the list there is a place here for one more point touched to it – it is a price of the 

materials we wonder to use.  

Nowadays a market of suggestion is full of diversity of construction and facing materials, 

according to client‘s imagination, desire, his financial capacity, function of building and number of 

time allotted for the order. It may be written and suggested for a long time about every item of this list, 

giving examples for several ones, but I would like to describe my point of view concerning the ways of 

selection building, facing materials and the persons must be working at the future project, according to 

the financial capacity of the client.  

So, let‘s imagine a common situation touched to our article.  When the client decides to begin 

constructing something, he asks for help an architect, giving a commission for building to him. After 

receiving it, the architect looks at the site, where the future constructing has to take place, becoming 

acquainted with the circumstances, and makes the preliminary plans and, according to the rough 

estimate of the cost, he discusses his guesses with the client, incorporating changes, if these are. Some 

time ago, when all main questions are answered, several building contractors are invited to take part in 

the process of constructing. Then, the architect assists his client in selecting the best tender or price 

made by contractor, helping to draw up a contract between the client and the contractor.  

During all building process, the client is supported by the architect and he gets the 

recommendations needed to make the right decisions combined with the order. The aim of this 

cooperation is to choose the people must be working on the project in the future and to make the 

periodical inspections to make sure that the building process is being constructed in keeping with the 

plan. So, it means that the client has to make the choice according to his perspective plans for the 

construction. In my opinion, if it must be made to directly perform its functions, that it‘s not a nice idea 

to economize, looking for the human and artificial resources. The result of an action depends on the 

amount of effort, desire and means spent to get the expected one. So, I hope the position about keeping 

the nice relationships between the workers and the client does not need a colorful explaining. I don‘t 

infer that the client should pay for the price, drawn up by his architect, where there are the costs from 

the Universe for using marble tile, white brick, mahogany and Murano glass, because using the 

expensive and quality materials is a pledge of making your building reliable and long lasting. To be 

honest, a form and a content must be related to one another and the aim are followed. For example, as 
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for me, it would look strange a little, or better say irrationally, if a usual, typically designed kitchen in 

a small apartment was faced with the marble tiles. But who knows, as I have written before, one 

optional but important point from the list of the things the client is operated with is to form the inner 

and outer appearance of the building touched to his imagination.   

What about the kinds of materials, the basic classification divides them to synthetic and 

natural, according to the type of production. These have the different price, amenably to their quality, 

so, many people all over the world prefer the first type. But we must remember what we deal with. 

Everybody cares of his health, having desire to surround himself just with the best things he has ever 

known about. It must mean he should choose that kind of material, which is able to create the harmony 

between the person and his health, thoughts, feelings and desires. 

The main advantage of using the natural materials is environmental friendliness, it means the 

absence of harmful chemical additives used in production of synthetic materials. For example, the 

most popular natural material is used in different phases of building process is stone. It can be used 

either as the basic material or as the facing one, because of having many properties, let it be used these 

ways.  Related to the other building materials, natural stone has a number of distinct advantages. This 

material is virtually no interaction with the environment that allows him not rot or rust or burn and be 

resistant to winds, scorching sun and all types of precipitation, including hail. It is safe and suitable 

one for using in the building area. And of course, none synthetic building material can compete with 

natural stone with the beauty.  

In conclusion, it would better to notice that the basic decisions, combined with different 

things in our life must be based on our point of view, but in the situations, when we are not sure in the 

present competence and cannot make our project to be as well as we imagine, it is appropriate to give a 

commission for help of the professionals, and, of course, to get the expected result it is necessary to 

use these materials, which are combined with your aims and plans.   
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SKYWALKER QUARTO ESC AS THE OBJECT  

OF AGRICULTURAL ENGINEER’S INTERESTS 

 

Up-to-date technologies are related with the elaboration of some unmanned flying machines 

(UFM). The usage of such machines may be spread on the range of technical purposes. 

Our aim is to represent the main SKYWALKER QUARTO ESC in general and to predict the 

sphere of its usage in agriculture. 

One of the first who made significant progress in creating modern multichapter were the 

developers of the German company HiSystems GmbH, which created the project Mikrocopter. DJI 

(the Chinese company) started to manufacture ready to fly and easy to use quadcopter Phantom 

Quadrocopter, equipped with a video camera to control and shoot.  

Typical electronic layot of SKYWALKER QUARTO ESC includes Px4 Autopilot (Pixhawk) 

Skywlaker Quarto ESC (Hobbyking), PPM encoder (3 DR), 9 8Cv2 receiver (Turnigy), Radio 

Telemetry Kit (3 DR).Basic necessary parts also include smaller ones like Lithium-ion Polymer 

Battery (Li-po) to provide power to the Pizhhawk and ESC QUATRO or Power Module Switch to turn 

on and turn off device operation. The tablet or Laptop is connected to the pizhawk via telemetry unit  

allowing the plot to use a powerful ground station software to control the  Drone. 

GPS and Compass The unit is housed externally. Directional white  arrow  printed must face 

pointing to the nose of the Drone. Receiver takes 2,4 GHz signals from the transmitter allowing the 
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operator low latency contact  over the Drone.   

Besides we must mention Buzzer and PPSum Encode. Buzzer is the audiosignal to indicate 

what Drone is doing. PPSum Encode translates PWM signals cause pixhawk can‘t read into PPM 

signals. There are alternative switch outputs PPM signals by default. Transmitter allows the pilot to 

operate the drone. A transmitter with 8 or more channels is enough to use most of the features on 

pixhawk, including to control a Gimbal.Servo Connectors Pixhawk has a back up power supply 

provided by the BEC onboard Hobbyking Skywalker QUARTO ESC. 

The general use of the described device is watching development of any emergency where the 

person is difficult to approach, when fires and floods. Or close to see and take pictures of natural 

phenomena such as waterfalls, volcanic eruption.  

As future agricultural engineers we can predict this device application in the area of seeds 

growing level observation or the observation of distant herds placement. 

Thus SKYWALKER QUARTO ESC is perspective to be used in general. It may become the 

object of agricultural engineer‘s interests too.  
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MICROORGANISMS IMPORTANT IN FOOD MICROBIOLOGY 

 

In the food industry fermentation is used mainly to produce dairy products. In fermenting 

milk usually involved streptococci and lactobacilli; while lactose is converted to lactic acid. By using 

other reactions that accompany the main process or go for the next processing, receiving and other 

dairy products, cream, yoghurt, cheese. 

Аncient product obtained by fermentation is yogurt. After treating the milk add 2 - 3% 

ferment yogurt. The main role is played by the bacteria Streptococcus thermophillus and Lactobacillus 

bulgaricus. To obtain the desired consistency of product, taste and smell of these organisms in culture 

should be roughly equal amounts. 

One of the oldest methods based on fermented milk - cheese. In the production of cheese 

stored nutritional value of milk. There are a variety of cheeses - from very soft to hard. The difference 

between them is determined that all natural soft cheeses contain a lot of water (50-60%) and solid - 

only 13-34%. Although various properties of cheese, in the production of all of them have a lot in 

common. The first phase - is to prepare cultures of lactic acid bacteria and sat her milk. Then apply the 

enzyme renin. After separation of watery fluid (serum) resulting cheese mass is subjected to heat 

treatment and pressed into forms. Then salt and bunch tied for maturation. 

For the production of bread yeast used mainly Saecharomyces cerevisiae. In the simplest case, 

prepare the dough by mixing at room temperature flour, water, yeast and salt. In batch dough layers 

move, the conditions for the formation of gas bubbles and the dough rise. 

In the production of wine grapes used sugar. Almost all the world's wine made from grapes of 

one species, Vitis vinifera. The juice of the grape - excellent raw material for the production of wine. It 

is rich in nutrients, is a source of creation of pleasant odors and taste, contains a lot of sugar; its natural 

acidity inhibits the growth of undesirable microorganisms. Some special wines prepared with the 

assistance of the fungus Botrytis cinerea. Its development in the berries leads to dehydration and 

increase their sugar content, which determines the sweet taste of wine. 

Alcoholic beverages obtained by fermentation of sugar-containing raw materials, resulting in 

an alcohol and carbon dioxide. Fermentation is performed yeast genus Saecharomyces. The barley 

malt and other ingredients are ground and mixed with water at a temperature of 67 ° C. After a certain 
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time expires fermentation, yeast is separated from the beer and maintain it for some time to mature. 

 These products are used to create microorganisms: 

Amino acids. The world produced about 200 thousand tons of amino acids in the year; they 

are used primarily as feed supplements and food products. The main product obtained by fermentation 

technology is glutamic acid and lysine. 

Amplifiers of taste. The main flavor enhancers considered sodium salt of glutamic acid, it can 

be prepared by Micrococcus glutamicus. 

Vitamins and pigments. Basic needs of industry in these compounds are met by natural 

sources and chemical synthesis, but two of them - carotene and riboflavin, obtained by means of 

biotechnology. 
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1. https://www.quora.com/What-are-10-ways-in-which-microorganisms-are-useful 

2. http://www.novozymes.com/en/about-us/our-business/what-are-microorganisms 

3. http://www.highveld.com/microbiology/environmental-microbiology.html 

4. http://www.bbc.co.uk/education/guides/zfydmp3/revision 

5. http://www.skwirk.com/p-c_s-4_u-92_t-213_c-714/medicine/nsw/medicine/small-world-

microbiology-/microorganisms-used-by-humans 

6. https://www.noble.org/news/publications/ag-news-and-views/2008/october/beneficial-microbes-

for-agriculture/ 

 

УДК 620.3-049.34 

КІЛІЯН Юля, магістр 1 року навчання 

ННІ  енергетики, автоматики  і енергозбереження 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник – ЦИМБАЛ С.В. 

канд. психол. наук, доцент. 

  

ЕКОНОМІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

У зв'язку із постійним зростанням тарифів на електроенергію все більш актуальним 

стає питання обмеження споживання електроенергії. Це питання може бути вирішене такими 

способами: 

- Заміна звичайних ламп розжарювання на енергозберігаючі люмінесцентні. Термін їх 

служби в 6 разів більше лампи розжарювання, споживання нижче в 5 разів. За годину 

експлуатації лампочка окупає себе 8-10 разів. 

- Застосування місцевих світильників коли немає необхідності в загальному освітленні 

та вимикання світла, виходячи із кімнати. 

- Вимикання пристроїв, які тривалий час перебувають у режимі очікування. Телевізори, 

відеомагнітофони, музичні центри в режимі очікування споживають від 3 до 10 Вт. Протягом 

року 4 таких пристрої, а також залишені в розетках зарядні пристрої дадуть додаткові витрати 

електроенергії 300-400 кВт∙г. [1]. 

- Застосування техніки класу енергоефективності не нижче, а додаткові витрати 

електроенергії побутових пристроїв застарілих конструкцій становлять приблизно 50% від 

обсягів споживання. Така побутова техніка окупиться не одразу, але з урахуванням зростання 

цін на енергоносії вплив економії з часом буде все більш відчутним. 

- Не слід встановлювати холодильник поруч з газовою плитою або радіатором 

опалення. Це збільшує споживання електроенергії холодильником на 20-30%. Ущільнювач 

холодильника повинен бути чистим і щільно прилягати до корпусу і дверцят. Навіть невелика 

щілина в ущільненні збільшує споживання електроенергії на 20-30%. Продукти, перед 

завантаженням до холодильника слід охолодити до кімнатної температури, а сам холодильник 

слід частіше розморожувати. Слід залишити між стіною приміщення і задньою стінкою 



447 

 

холодильника достатню відстань, щоб стінка холодильника могла вільно охолоджуватися. 

Власники електроплит можуть суттєво знизити споживання електроенергії 

дотримуючись наступних порад: 

– використання конфорки на повну потужність тільки протягом часу, необхідного для 

закипання з подальшим зниженням потужності до рівня необхідного для підтримки кипіння; 

– продукти, які потребують тривалого варіння, необхідно варити на маленькій 

конфорці; 

– діаметр посуду повинен бути рівний або трохи більше діаметру конфорки, дно 

повинно мати найбільший контакт з поверхнею конфорки (користування посудом з 

викривленим дном призводить до перевитрат електроенергії до 40-60%); 

– каструлі необхідно накривати кришкою; 

– слід кип‘ятити в електричному чайнику рівно стільки води, скільки плануєте 

використовувати та своєчасно видаляти накип [2]. 

Як підсумок хотілося б відзначити, що звичка економити електроенергію – це ознака 

розумного і сучасного споживача, і не обов'язково бідного, в нових будинках багаті люди 

використовують сучасні технології частіше ніж «звичайні» споживачі. Енергозберігаючі 

технології доступні нині кожному, використовуйте та отримуйте задоволення не тільки від 

економічної вигоди але і від допомоги перевантаженим, застарілим енергомережам України. 

На жаль, значна частина побутових споживачів під енергозбереженням розуміє 

розкрадання електроенергії. Враховуючи розміри штрафів, кримінальну та адміністративну 

відповідальність за такі дії, набагато безпечніше провести ряд заходів щодо зниження 

споживання електроенергії у оселі, ніж ризикувати власними статками та свободою. [3] 

Література 

1. Дідук О.В. Альтернативна енергетика – шлях до енергонезалежності [Електронний ресурс]. 

– Офіційний сайт компанії «Альянс «Нова енергія України», розділ «Блоги», стаття 

«Альтернативна енергетика – шлях до енергонезалежності». 

2. Энергосбережение: Введение в проблему: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных и средних профессиональных учебных учреждений / Н. И. Данилов 

[и др.]. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2001. – 208 с. 

3. Экономьте  электроэнергию! / И.А. Огородников  // «Наука и жизнь» – 1996. – ғ3. – С. 66-

67. 

 

УДК 621 

KOVAL Vladyslav, first-year student 

Faculty of Construction and Design 

National University of Life and Environmental Sciences 

Scientific adviser - PONOMARENKO O.G. 

Candidate of science, assistant professor 

 

PEOPLE IN THE FIELDS WILL SOON BE REPLACED BY ROBOTS 

 

Technology is the collection of techniques, skills, methods and processes used in the 

production of goods or services or in the accomplishment of objectives, such as scientific 

investigation. Technology can be the knowledge of techniques, processes, and the like, or it can be 

embedded in machines which can be operated without detailed knowledge of their workings. 

The human species' use of technology began with the conversion of natural resources into 

simple tools. The prehistoric discovery of how to control fire and the later Neolithic Revolution 

increased the available sources of food and the invention of the wheel helped humans to travel in and 

control their environment. Developments in historic times, including the printing press, the telephone, 

and the Internet, have lessened physical barriers to communication and allowed humans to interact 

freely on a global scale. The steady progress of military technology has brought weapons of ever-

increasing destructive power, from clubs to nuclear weapons. 



448 

 

Technology has many effects. It has helped develop more advanced economies and has 

allowed the rise of a leisure class. Many technological processes produce unwanted by-products 

known as pollution and deplete natural resources to the detriment of Earth's environment. Various 

implementations of technology influence the values of a society and raise new questions of the ethics 

of technology. Examples include the rise of the notion of efficiency in terms of human productivity, 

and the challenges of bioethics. 

Philosophical debates have arisen over the use of technology, with disagreements over 

whether technology improves the human condition or worsens it.  

Until recently, it was believed that the development of technology was restricted only to 

human beings, but 21st century scientific studies indicate that other primates and certain dolphin 

communities have developed simple tools and passed their knowledge to other generations. 

In the future people will have nothing more to do on agricultural land: to plow, sow and 

harvest crops in the fields will be only robots. 

Large farms use the first samples of driverless tractors that can plow large fields using 

satellite navigation data. 

Drones already watching from the air over the condition of the soil and crops. Sensors to 

monitor soil moisture content and nutrient content, feeding commands to start the irrigation, supplying 

plants with water and minerals. 

In Japan, for example, next year will begin to operate the world's first fully automated farm 

green salad. 

Farmers are being replaced by artificially intelligent robots that can do everything from milk 

cows to pull lettuce. A family-owned dairy farm in Germany is one of the first to install Voluntary 

Milking System robots that allow cows to walk up to the machines at their leisure when they want to 

be milked, reports Modern Farmer. And more than 1 million of the U.S.‘s farmhands could see their 

jobs replaced by intelligent machines that do everything from weed cabbage patches to pick apples, 

reports. 

Perfect pruning and weeding 

For several years, winemakers use drones equipped with high-resolution cameras and sensors 

to assess the condition of the vineyards and soils. And in the vine-growing Burgundy, the labor 

shortage forced the inventor Christophe Millo to develop a robot for pruning vines called Wall-Ye. 

The latest model of this four-wheeled robot is able to cut escape every five seconds. The robot 

is equipped with six cameras, infrared sensors, and two manipulators, and operates machine tablet 

computer placed inside. 

This machine is able to learn from their mistakes; in addition, she can weed the grass around 

each vine. The solar battery ensures the operation of the apparatus for 10-12 hours. So the one 

replacement battery during the day is able to provide round-the-clock operation of the machine. 

Unmanned robots 

Worldwide, developers are busy creating flying robots that will be able to gather in roadone 

group and work together. 

According to Dr. Tito Trianni from the Institute of cognitive Sciences and technologies in 

Rome, such unmanned vehicles, engaged in the weeding of the land from weeds, will be able to 

quickly assess the situation and allocate their resources over large areas. 

Although usually in a rural location the signal from navigation satellites powerful enough, 

these robots are very sensitive to loss of signal in the mobile network or the Internet. 

Therefore, the developed flying machines able to communicate with each other through a 

broadband radio that is not dependent on mobile networks. 

In the period from 1950 to 2010, according to the International labour organization, the share 

of agricultural workers in the total labour force in developing countries declined from 81% to 48.2%. 
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СФЕРИЧНИЙ ГЕНЕРАТОР СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ BETA.RAY 

 

Технологія, заснована на принципах сферичної геометрії та двох-осьової системи 

відстеження положення сонця, дозволяє вдвічі збільшити отримання енергії з звичайних 

сонячних панелей на набагато меншій площі. 

Футуристичний дизайн установки дуже раціональний і пристосований для похилих 

поверхонь, стін будинків і взагалі будь-якого місця, куди проникає сонячне світло.  

Пристрій beta.ray забезпечено гібридним колектором для отримання електрики і 

теплової енергії одночасно. Площа кремнієвих осередків скорочена до 25% однак її потужність 

досягає 57% потужності класичного осередку при тому ж самому виході енергії за рахунок 

використання фокусуючих концентраторів у вигляді кульових лінз (Ball Lens point focusing 

concentrator). Відповідно чотири Multi-junction, розміщених на тій же площі, що і одна 

стандартна комірка, виробляють електроенергії на 114% більше. А враховуючи постійну 

орієнтацію на сонце, панель виробляє цю потужність в продовж усього світлового дня [1]. 

У нічний час кульові лінзи перетворюються в потужні лампи для освітлення 

навколишньої місцевості за рахунок декількох світлодіодів. Установка розроблена для тих місць, 

де немає доступу до стаціонарних електромереж, а також додаткового постачання будівель 

електричною та тепловою енергією, наприклад, гарячою водою. 

Модульна колекторна система виробляє і акумулює енергію в денний час і може навіть 

отримувати енергію в нічні години від місячного світла. Будучи підключеною до звичайної 

електричної мережі, beta.ray. може використовуватися як звичайна сонячна панель і постачати 

енергію в будинок власника. Також його можна застосовувати для зарядки електромобіля і 

взагалі будь якої техніки, працюючих на акумуляторних батареях. 

Винахід відноситься до безпосереднього перетворення сонячної енергії в електричну. 

Сонячні генератори для перетворення сонячної енергії в електричну можуть знайти широке 

застосування в різних галузях народного господарства.  
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GROWING ORGANS IN THE LAB 
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Why transplant an organ when you can grow yourself a new one? 

This research isn't something that might happen in the distant future.  It's being used today to 

grow fresh organs, open up new ways to study disease and the immune system, and reduce the need for 

organ transplants. Organ-farming laboratories are popping up across the planet, and showing 

impressive results. Here we look at the state of the union of a rapidly advancing field called tissue 

engineering: what's been accomplished so far, and what's right around the corner. 

Patients who undergo organ transplants require loads of toxic drugs to suppress their immune 

systems; otherwise their body might reject the organ. But tissue engineering could make organ 

transplants a thing of the past. By using a patient's cells to grow new types of tissue in the lab, 

researchers are finding new ways to custom-engineer you new body parts by using your own cells. 

At the cutting edge of organ engineering is Tengion, a clinical-stage biotech company based 

outside of Philadelphia. Their most successful research to date led to the creation of the Neo-Bladder. 

Tengion takes some of your cells and grows them in culture for five to seven weeks around a 

biodegradable scaffold. When the organ is ready, it can be transplanted without the need to suppress 

the patient's immune system (because the organ was grown from the patient's own cells, it carries no 

risk of rejection). Once the organ is in, the scaffold degrades and the bladder adapts to its new (old) 

home. 

The Tengion Neo-Bladder is in Phase II testing, meaning that they have already implanted the 

organ into individuals and studied how the body adapts to it.  After 5 years, the company was able to 

show that the homegrown organs are safe and effective, capable of treating the bladder effects of spina 

bifida (a neural tube defect that effects bladder function, among other things). After another round of 

Phase II trials, Tengion will move on to Phase III testing; after that, the Neo-Bladder should be 

approved and be made commercially available. 

Tengion's Neo-bladder is nearing the completion of its clinical trials, but they weren't the first 

to grow one. If anyone on Earth deserves the job title «Organ Farmer,» it's Dr. Anthoni Atala. He and 

his research team at Wake Forest University Medical Center pioneered the world's first lab-grown 

bladder, and they remain at the forefront of the organ-growing field (Atala is also the chairman of 

Tengion's scientific advisory board). Wake Forest is the world's largest regenerative medicine research 

center, and their current research is growing 22 different types of tissue: heart valves, muscle cells, 

arteries, and even fingers. 

So how many different types of human organs have been grown and transplanted? The lab-

grown bladders are among the only transplants of an entire organ, but a wide variety of partial organ 

transplants have taken place. Skin cells are regularly grown in culture and grafted onto patients' bodies. 

A graft was grown from a patient's trachea cells and transplanted to replace part of her airway that had 

degraded due to disease. Cartilage has been grown and transplanted into a patient's knee. 

A number of technologies are under development but have yet to be transplanted into human 

bodies. Recently, Dr. Nicholas Kotov and his lab at the University of Michigan have engineered 

artificial bone marrow, a task that was previously doomed to failure. Kotov and his colleagues realized 

that in the body, stem cell differentiation relies on chemical signals in three dimensions (whereas in a 

petri dish, it takes place in two dimensions). This insight led to a new methodology that more closely 

replicated the natural environment of stem cell differentiation in bone marrow tissue. The resultant 

homegrown marrow grew and divided normally, even releasing antibodies in fight off an introduced 

influenza strain. It can be used to study the role of bone marrow in fighting disease within the body, as 

well as creating a «bioreactor»: harnessing the artificial marrow within a device to grow cells and 

tissues. 

Tengion is pretty busy these days as well. Their new website lists a variety of new 

applications on the horizon, including a Neo-Kidney augment, artery replacements (including in the 

heart), and variations on their bladder technique to replace cancerous organs. Their company pipeline 

gives a general idea of the relative stages of each project. 

A number of initiatives are under way to create an artificial pancreas, which would 

revolutionize the way we treat diabetes. By providing diabetics with a healthy pancreas, doctors could 
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restore their natural control of blood glucose by giving them an endogenous source of insulin. Anyone 

with experience of diabetes knows the difficulty of manually monitoring and controlling your sugar 

levels, not to mention regularly injecting insulin. A lab-grown pancreas replacement would be an 

incredible benefit to the 23.6 million individuals in America alone who suffer from diabetes. 

As we previously reported, researchers at the University of Minnesota grew an entire rat heart 

in a laboratory last year. Their next goal is to grow a pig heart, a significant milestone towards growing 

a human heart due to their similar structure. Researchers hope to combine the scaffold of a pig heart 

with human cardiac tissue to grow a hybrid heart suitable for transplant. 

Another exciting frontier is the field of printable tissue and organs, which is just what it 

sounds like. Inkjet cartidges are cleaned out and loaded with a mixture of live human cells and «smart 

gel.» Then, layer by layer, the cells are printed atop one another until a 3D organ is constructed. Just as 

a normal printer can deposit different colored ink, organ printing allows scientists to specify where to 

place different cell types. Organ printing has already created beating cardiac cells, and could soon 

produce organs that are viable for transplant. But unlike other 3D printers, I wouldn't want this one in 

my living room. 

The hottest areas in tissue growth are the types hardest to make: nerve, liver, kidney, heart and 

pancreas cells.  But these are precisely where Alata and Tengion are heading, pushing the industry into 

fresh territory. Coupled with new regenerative treatments like Cook biotech's foams and stem-cell 

organ patching, tissue engineering will be keeping our organs young and healthy in the years to come. 

Merely a decade ago, tissue engineering was still a new field that struggled to find funding 

and support. Today, thousands of scientists worldwide are coordinating efforts to reach new 

breakthroughs, and the demonstrated potential of these methods has helped bring in investors. That 

should keep the organ growing field moving forward in the future months and years, and we'll be 

covering new advances as they emerge. 
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MODERN EXTERNAL BATTERIES 

 

Modern society needs to use universal charging devices. That is why our engineers must 

elaborate such necessary constructions or use existing  pioneering experience in this sphere. 

Our aim is to represent the device  «Хiaomi 1000m Ah Silver Power Bank» and the universal 

phone solar battery as the objects to be used for agricultural purposes. 

Хiaomi 1000m Ah Silver Power Bank will become an  indispensable assistant  for people who 

spend  a lot of  time on road or use their portable devices in general. You can always  stay in touch  and  

make  up for the charge of a smartphone, tablet or camera.  It has the shape of a thin rectangle on one  

side of which there are two USB  ports, one  micro-USB port and four LED-indicators that inform 

about  the level of  charge. 

Хiaomi 1000m Ah Silver Power Bank has 5V voltage, 2,1 a current, 10000mAh, Li-Ion 

technology, USB charging, 5,5 hours of recharge time, 90 х 60.4х 22 mm, 207 g weight. 

Solar phone battery consists of several photovoltaic converters to convert solar energy  into 

electricity. Such batteries can save electricity charging device from the outlet. The body is made 

anodized aluminium, tempered glass, absorber, insulation, coolant tube, coolant supply and weight 

dimension. Such  batteries meet the IEC 61215 standard. 

Thus new-created batteries  are widely used  solar charging models. They can  be used for the 

range of agricultural purposes like greenhouses heating, cattle barns heating or for some electric grain 
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dryers. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENTS IN «GALUZO ENGINEERING « 

SELF-PROPOLLED SPRAYER 

 

With each passing day, more and more innovations will appear in our lives. Mechanical 

engineering is no exception. One such innovation was the self-propelled sprayer. It is a tool commonly 

used in agriculture to spray water or other liquid on the soil lacks moisture. As a result spray improves 

plant roots supply moisture and nutrients, reduces the surface air temperature and humidity increases. 

With help of self-propelled sprayers, you can perform many tasks. It is very important that all 

the rules on the introduction of those or other substances in the soil are strictly enforced and never 

violated. 

In addition, the biggest advantage is the considerable saving of fuel and raw materials. When 

the sprayer on the ground is minimal pressure due to the special design of this unit. Self-propelled 

sprayer is fully automated, it is also very convenient in operation. The simplest technique 

understandable for everyone and easy to use is management [3].  

Self-propelled sprayers were due to the introduction of an agricultural harvesting newest 

technology - low pressure tires. Previously, this technology was used in the manufacture of all-terrain 

vehicles on the marshland. The use of such technology in sprayers has helped significantly to preserve 

crops and soil from mechanical damage, increase productivity and make convenient operation of the 

agricultural machinery. With the advent of self-propelled sprayers no longer necessary to use an 

additional bulky, heavy equipment [1]. 

Features of self-propelled sprayers: 

1. Chemical protection of different crops from weeds, pests, pathogens flora diseases 

2. Surface application of liquid mineral fertilizers 

3. Surface application of solid fertilizers 

4. Self-propelled sprayer is going modular. Trailed sprayer boom or semitrailer mineral 

fertilizer spreader is equipped with an energy-wheel drive vehicle and biaxial. 

Self-propelled sprayer has the minimum pressure on the soil, so it can be used on soft, scarce, 

waterlogged soils, fields with germinated sprouts - shoots. It is very important that this tramline is 

formed. This significant advantage allows increasing the period of employment the self-propelled 

sprayer for the entire year [1]. 

Another important advantage – the use of the agricultural equipment is absolutely in all 

weather conditions. 

Self-propelled sprayer can work on ploughed field and on the field, is already prepared for 

sowing, before applying the seeding equipment. 

Self-propelled sprayers have high-efficiency. Working speed of the machine varies from 

fifteen to fifty kilometers per hour. These data were confirmed by the work of art in the fields. This 

speed is already three times the speed of vehicles, which are usually fitted with wheel tractors. Specific 

consumption of fuel energy of self-propelled sprayer is significantly lower than that of sprayers, 

attachments for tractors [2]. 

Sprayer quality handles the entire surface of the field, makes clear the specified dose of the 

working fluid, regardless of the speed with which moves this technique. 

Fatigue of machine-workers reduced field quality processed and all this due to self-propelled 

sprayer. It should be noted that this technique is oriented in space with the help of GPS navigation. 
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ENERGY DRINKS IN OUR MODERN LIFE 

 

Natural psychostimulants have been known to people around the world since ancient 

times. The most common of them was caffeine. Its source in India and the countries of the Middle 

East was coffee, tea in Chyna and India, and cola nuts in America. Moreover, we know examples 

of the use of stronger stimulants, such as the coca bush in South America, ephedra and kata in 

Asia and ginseng, eleutherococcus, aralia and other stimulating plants in Mongolia and Siberia.  

In 1982 the Austrian Dietrich Mateschitz was in Hong Kong, when he tried a local toning 

drink and brought this idea to Western countries. In 1984, he founded the first factory for the 

industrial production of energy drinks - the popular «Red Bull». The product was so successful 

that soon on the market appeared dozens of drinks with similar properties. The giants of the fizzy 

drinks industry such as «Coca-Cola» and «Pepsi-Cola» also released «Burn» and «Adrenaline 

Rush». 

The main components of energy drinks are caffeine, taurine, and ascorbic acid 

Taurine is a derivative of the amino acid cysteine (contrary to the common point of view, 

it is not an amino acid itself). One of the main components of bile, in small amounts is contained 

in various tissues of animals and humans, mainly in the muscle. 

Caffeine is a common psychostimulant, you can find it in tea, coffee, mate, guarana, cola 

nuts and some other plants. It reduces the feeling of fatigue and drowsiness, increases mental 

performance, speeds up the pulse, has an easy diuretic effect. The period of stimulation is 

replaced by fatigue, which requires adequate rest. The content of caffeine in energy drinks ranges 

from 150 to 320 mg / l. 

Ascorbic acid (vitamin C) is an organic compound related to glucose, is one of the main 

nutrients in the human diet necessary for the normal functioning of connective and bone tissue. 

Performs the biological functions of the reductant and coenzyme of certain metabolic processes, 

and used as an antioxidant. Energetic drinks contains also vitamins B5 and B6 in form of calcium 

pathenonate and pyroxidine.  

Energy drinks are useful if you use them in accordance with the dosage. The maximum 

dose is 1 liter per day. Regular excess of a dose can lead to an increase in blood pressure or blood 

sugar levels. Vitamins, which are contained in energy drinks, can not replace a multivitamin 

complex. People suffering from heart disease, hypo- or hypertension, should not consume energy 

drinks. 

Energy drinks aren‘t absolute panacea for fatigue and have some disadvantages. First of 

all, the drink itself does not contain any energy, but only uses our own. This way, we use our own 

energy resources, in other words, we borrow energy from ourselves. The other fact is that like any 

other stimulant, caffeine, which is contained in energy drinks, leads to the exhaustion of the 

nervous system. Its effect is preserved on average 3-5 hours, after which the body needs rest. 

https://www.deere.ua/uk_UA
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 But energetics also has some serious advantages. They perfectly raise the mood and 

stimulate mental activity. Everyone can find an energy drink according to their needs. In 

accordance with their purpose, energy drinks are conventionally divided into groups: some 

contain more caffeine, others - vitamins and carbohydrates. «Coffee» drinks are suitable for those 

who need wakefulness, for example, guards and students who should work and study at night, 

while  «vitamin-carbohydrate» variation is useful  for active people who prefer to spend their free 

time going in for sports.  Energy drinks contain a complex of vitamins and glucose. Everybody 

knows about the benefits of vitamins. Glucose quickly penetrates into the blood, participates in 

oxidative processes and provides energy to the muscles, brain and other vital organs. The action 

of a cup of coffee lasts 1 to 2 hours, the energy drink's effect is 3 to 4 hours, which is also a 

serious benefit of energetics.  

In conclusion, there is obvious, that modern energy drinks are useful for people, who 

need stimulation for mental and physical activity, and they are safe if you don‘t excess the dose 

regullary. 
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TRENDS OF DEVELOPMENT IN SOME FOREIGN COUNTRIES 

 

In the United States, the Department of Agriculture has published much statistical information 

which indicates how productivity per farm worker has been steadily increased due to the use of power 

and machinery. In 1820, each farm worker produced enough agricultural products to provide for 

himself and 3 others, and in the mid 1900's for himself and 13 others. It was estimated that half of 44 

per cent of an increased production per worker between 1917-21 and 1945 was due to mechanization 

and the rest to scientific advances which resulted in increased yields. The increase in productivity per 

worker is at present round about 4-5 per cent per annum. In 1955 12.5 per cent of total man-power in 

U.S.A. was engaged in agriculture, and it has been estimated by the U.S. Department of Agriculture 

that the proportion needed by 1980 should be down to about 5.3 per cent. 

In regions such as parts of the Middle West and of the Eastern States, where the farming is 

broadly comparable with that of Britain, American methods are worth study because of economic 

manner in which the farms are mechanized. Compared with similar British farms, the Americans 

usually have fewer machines; yet they work these machines for long hours when the occasion 

demands, and achieve a high output per worker. 

Economy in mechanization is assisted by uniform easy-working soils and good-sized fields of 

regular shape. Moreover, the fact that there is often only one regular worker - the farmer himself -

makes it easy to decide that only one set of equipment is needed. Mechanization methods applied in 

the U.S.A. attract the attention of many agricultural specialists and economists in Great Britain and 

Western Europe. 
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THE SUCCESSFUL CLONING OF PLANTS 

 

Forest scientists demonstrate that the future is already with us. Krasnoyarsk scientists conduct 

experiments on the cloning of Siberian cedar. This technology was patented in 2013.  

The uniqueness of the method lies in the fact that the cloned trees looks no different from 

ordinary, but grow twice as fast and have strong immunity against pests and diseases. Samples for the 

experiment are detailed the selection. Cloning of trees has certain characteristics. They are placed in a 

nutrient medium, where the aging. The result is a germ – the future of the cloned plant. In test tubes 

stored an incredible number of them in each gram of raw material contains up to 11 thousand embryos. 

As noted in the institution, at present is successfully implementing the cloning of larch, and is working 

on the reproduction of cedar. 

According to the researcher Maria Pak, the process of growing seedlings takes up to six 

months. During cloning, changes can occur in plant tissue culture. 

«Now there's a great question, they are clones of each other or not. In theory, of course, they 

are clones, as is vegetative propagation. But in tissue culture due to various factors sometimes there are 

mutations. So you need to confirm that they are indeed clones of each other,» said Pak. 

As a noted scholar of Iraida Tretyakova, cloning is used to improve the characteristics of the 

trees. According to the researcher, the seedlings grow two times faster and less prone to pests. 

«We choose sustainable larch trees and clone them. We don't just take larch – it is very much 

damaged larch by Bud Galicia. This insect, which eats the Bud. Three cloned trees yet Galicia,»  said 

Tretyakov. In the spring sprouts of the tubes are planted in the greenhouse and then the plants are 

transplanted into open ground.  

Currently, the scientist of Institute of forest V. N. Sukacheva developed a clear mechanism of 

cloning the Siberian larch is propagated resistant plants that are not subject to defeat dangerous pest. 

The results are positive – cloned seedlings are resistant to pests. In a similar way trying to clone the 

cedar, from the cell to a living tree. This study could be a major breakthrough for science.  

According to the researchers, cloning of trees is a real technology of the future. So far, more 

successful and simple method of propagating healthy trees and restores the gene pool in the science.  

Ukrainian scientists from Kharkiv scientific-research Institute began such experiments much 

earlier. In 2006 it was reported the cloning of the Rowan home. In Kharkiv region there were few trees 

of this species for the unsuitability of the climate, however due to the cloning became possible to mass 

planting of trees resistant to local climate. Scientists assure that after cloning the fruits do not lose their 

useful properties. Kharkov researchers are scrollamount poplar for production of biofuels, but several 

years ago it was reported about the intention to clone white oak – the species native to the North 

American continent, very rare in Ukraine. A small number of instances of this oak are preserved in 

Kharkiv, Lviv, Kiev and Odessa. Press service of the Odessa OLMG. Russian scientists have started to 

clone rare species of plants. At the end of January 2015 at the Bashkir state University has opened a 

research laboratory in reproductive biology and cloning of plants. The main task of the scientists who 

work there – get copies of the red book method of asexual reproduction. 

Scientists are studying cloned and endangered plants that grow on the territory of our country, 

to then fully restore their population in the natural environment. Red book plants artificially grown in a 

special climate fotocamere, which is designed and built according to the requirements of biologists. 

There are created the most suitable conditions for plants up to one percent. 

This is a very important job. Now in Bashkortostan grows 14 kinds of medicinal plants that 

are collected. They include, for example, wolf bark is an indispensable remedy for all nervous 

diseases, helps to overcome fears and reduce anxiety, eases sciatica and gout. Or a very beautiful 

flower the lady's slipper, which helps insomnia. Relict water chestnut (Chilim), which was once a 

popular edible nut in Russia, and now, few people can boast that tasted the white flesh of the fruit. 

«Cloning will help to save valuable and rare species that are listed in the Red book of 

Bashkortostan and Russia. Cloning can be used to replicate the necessary and useful kinds of plants 

that will be grown in the gardens, will appear on store shelves,» – said in the University. 

Biologists also plan to work on creating new varieties of fruit and ornamental shrubs and 
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trees. They then find their place in backyards and on the streets of Russian cities. 

Maya Ishmuratova, doctor of biological sciences, professor, in her interview told about the 

cloning of plants. Plants grow unlike animal and human. This is due to the meristem – tissue, which 

cells are capable of division and differentiation. Cloning really understood by gardeners who 

propagated any plants from cuttings. Only in the laboratory scientists do not grow trees, and work with 

cells and miniature plants in flasks. They can take the seeds or, for example, fragments of leaves, stem, 

root, sterilize them and place in a nutrient medium, which is also sterile. By dividing the younger 

plants it is possible to obtain an unlimited number of copies for a whole year. 

This is very useful if they propagated some fruit and small fruit crops in the breeding of new 

varieties. For example, the breeder brought variety, and the cloning allows to obtain from a small 

number of plants required, the number of genetic copies. 

Cloning is also required for the health of plants. For example, to cure a potato blight. For the 

recovery it is enough to take a small piece of a meristem with a healthy plot and get a lot of healthy 

plants of the same genotype. 

According to scientists researchers, the cloning of trees – the technology of the future. Gram 

of source material is roughly of 11 thousand embryos, allowing you to grow healthy trees and restore 

the gene pool. The specialists underline that the use of cloning technology to humans is impossible due 

to ethical considerations and the large differences between cells of animals and plants. 
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NEW TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLICATIONS IN BUILDING CONSTRUCTION 

 

In this article I want to tell about new technologies in building constructions. 

Key words: newest building technologies, fixed timbering, panels - 3D, prestressed 

reinforcement, foam glass, penetrating waterproofing, frame technology. 

The newest building technologies 

Such technologies are called Canadian. They have one advantage - the material is used very 

efficiently. The technology has been successfully used in the construction of houses. Brick house on a 

frame structure has a thermal conductivity differences. 

If the frame house built correctly, it can stand for more than 140 years. In monolithic house 

construction has some advantages; they can take various forms, since it does not depend on the 

modules. This quality is very appreciated in the architecture. 

Wood has never lost its popularity. Thanks to innovative technologies of building such a 

disadvantage as flammability, had been significantly reduced. Wood treated with special flame-

retardant compositions, different impregnation, and the walls on both sides can be finished with fire-

resistant material. 

Increasingly they began build houses from the foam block. Time for the construction of such 

buildings spent little and the price is much lower than that of a brick. There are savings on cement. In 

addition, working with concrete blocks easily. As new technologies can make installation using special 

glue, thanks to which there is a narrowing of interblock gaps. This makes it possible to keep the heat. 

Houses built from aerated concrete, which does not rot like wood, and it is not afraid of fire, it 
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retains all its properties. But such buildings are not too attractive appearance, which can be easily 

corrected. 

New technologies have made possible the construction of houses in permafrost regions, 

through the use of plates Green Board. They are considered to be completely safe, because it does not 

contain toxic substances and their composition is wood wool and Portland cement, and is 

environmentally friendly wood. Is distinguished by its strength and durability, and have an unlimited 

shelf life. Those materials that are part of the plates are not subject to burning, endowed with frost, do 

not crack, have excellent sound insulation. 

These boards have a greater scope: 

- They are actively used in housing and civil construction; 

- For the construction of sports and industrial buildings; 

- For agricultural structures; 

- For agricultural complexes. 

The use of new technologies makes it possible to build bridges that have huge spans and no 

central support. 

An innovation in construction techniques is considered thin-walled steel structures. They are 

very light and metal profiles of different shapes. Of these, erecting building frames, superstructure 

attics. The new technologies reduce the time for construction, as well as significantly reduce its cost. 

Very often LTSK used in the construction of frame structures. 

Metal profiles replace the logs and stone. They have their own advantages: 

- Easy mounting - no need for heavy lifting equipment; 

- Mounting takes place at high speed; 

- Planning a building can be anything you like. There where carousing fancy architect; 

- The frame structure is very light and therefore does not need a heavy foundation. 

For the reason that the constructions of the new technologies have been applied, all metal 

design can be given qualities of hardiness and resistance to high heat. Frame construction thermo have 

such that their coefficient of thermal conductivity as that of natural materials. 

Fixed timbering 

Decking, which is permanent, too, belongs to the new technologies. Technology is that it 

cannot be removed after use. Monolithic reinforced construction hardened and formwork remains 

intact and serves as a heat-insulating material. It saves time. Make it out of natural materials and 

artificial. 

Panels - 3D 

These panels are among the most modern technologies. These two methods are combined, by 

means of which the erected structure: 

 Frame-panel; Monolithic. 

To assemble the frame of the building using standard polystyrene elements, which are known 

to produce in the factory. After the introduction of reinforcing mesh panel, they are welded to the 

reinforcing bars, which are made of stainless steel. 

It completes the installation of the primary - load-bearing structure is stable and is a perfect 

base where to pour the concrete. Monolithic structure erected quickly, they are very reliable and have a 

powerful monolithic substrate. 

Prestressed reinforcement 

This reinforcement has its own technology. The main deterrent element, instead of the usual 

columns and beams become typical special valves, for the manufacture made of heavy-duty materials. 

First, it creates a «reference framework» for future construction, using jacks and special equipment it 

is going on the site of construction, then filled with concrete. Prestressed reinforcement is inside the 

structure. After concrete hardening has occurred, the design can be further enhanced.  

Foamglass 

This material has experienced a rebirth, thanks to improved production technologies. Foam 

glass has some positive features: 

- It has a high strength; has good moisture resistance; endowed with convenient granular 
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form; frost; has a low thermal conductivity. 

Production of the glass is very expensive. However, after some processes were automated, 

significantly reduced production time and lower its cost. 

Penetrating waterproofing 

In regions where much rain falls, penetrating waterproofing should be used. It could 

qualitatively protect against corrosion and will not break the foundation. It will prevent structural 

engineering, roofing, wall coverings of all the buildings. 

If the building has already been built, but it needs to be protected from exposure of water, it is 

sufficient to cover the surface of the wet powdery substance. Waterproofing forms fine crystals and 

penetrates into the micropores, allowing prevent water from entering. However, the material continues 

to «breathe» air flows and excess moisture is removed. 

Frame technology 

Frame houses have their own distinctive feature; they are the division of functions - guard and 

carrier. The skeleton is composed of uprights arranged vertically and from horizontal beams. 

Furthermore, there is the diagonal bracing, which distribute the load from the roof to the foundation. 

To fill the voids used thermal insulation material. It allows the inside of the frame always 

remain dry. That there was no access to the steam heater; it is closed with a special membrane, which 

is a vapor barrier. Exterior walls are lined with stucco facade, decorated with brick or covered with 

plasterboard. 
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TRANSGENIC PLANTS 

 

The first transgenic crop approved for sale in the US  was the FlavrSavr tomato, which was intended to 

have a longer shelf life. [1] 

Various traits can be modified in transgenic plants. Frequently, transgenic research has sought to 

produce plant strains resistant to insects, disease, herbicides. The Monsanto Company has produced 

transgenic plant strains tolerant of glyphosate, the active agen in the herbicide Roundup. [4] 

Today there are more than 67.7 million hectares (677,000 km²) of transgenic plants being grown 

throughout the world.  There are three general types of transgenic plants; those with genes to improve 

the quality of the product, those with genes to allow them to resist disease or herbivory (consumption 

by herbivores, usually insects), and plants with genes that allow them to be resistant to the effects of 

specific herbicides.[1] 

A transgenic crop plant contains a gene or genes which have been artificially inserted instead of the 

plant acquiring them through pollination.[2] 

There are several methods which are used in gene transfer. These includes: (i) electroporation, (ii) 

particle bombardment, (iii) microinjection, (iv) Agrobacterium-mediated gene transfer, (v) co-

cultivation (protoplast transformation) method, (vi) leaf disc transformation method, (vii) virus-

mediated transformation, (viii) pollen-mediated transformation, (ix) liposome-mediated 

transformation, etc. 

When plant cells are transformed by any of the transformation methods as given earlier, it is necessary 

to isolate the transformed cells/tissue. However, it is possible to do now. There are certain selectable 

marker genes present in vectors that facilitate the selection process. In transformed cells the selectable 
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marker genes are introduced through vector.  

Marker genes in Antibiotics : Gene ble (unknown enzyme), Neomycin phosphotransferese (nptll), 

Gentamycin acetyl transferase (gat),  

Hygromycin phosphotransferase (hpt), Streptomycin phosphotransferase (spt), Dihydrofoate reductase 

(dfr). 

Marker genes in Herbicides: Mutant form of acetolactase synthase (als), Bromoxynil nitrilase (bnl), 

Phosphinothricin acetyltransferase (bar). [5] 

In 1977 Mary Dell Chilton, along with Eugen Nester's team in the United-States, demonstrated that the 

transformation of plant cell by Agrobacterium tumefaciens result from the incorporation into the plant 

genome of DNA fragment (called T-DNA for transferred DNA) derived from the Ti plasmas.  

In 1982, M. D. Cilton, this time whit an INRA team (Versailles) also showed that the roots induced by 

A. rhizogenes contain T-DNA from the Ri plasmas in their nuclear genome.[3] 

Since the discovery of the Ti and Ri plasmids, studies have shown that the DNA transfer mechanisms 

are identical in the two bacteria and that the pathogenic effect of these bacteria is due to the 

characteristics of the transferred genes that perturb the hormone metabolism of the transformed cell.[3] 

References 

1. Biotechnology Encyclopedia-Transgenic Plants-[електронний ресурс].-Режим доступу: 

2. http://biotech100.com/biotechnology_encyclopedia/transgenic_plants.htm 

3. Transgenic Crops: An Introduction and Resource Guide-What Are Transgenic Plants? -

[електронний ресурс].-Режим доступу: 

4. http://cls.casa.colostate.edu/transgeniccrops/what.html 

5. Transgenic plants an agriculture.-John Libbey Eurotext.-1999,Paris.-153c. 

6. Англійська мова: навчальний посібник для підготовки фахівців за напрямом 

«Біотехнологія» / Ритікова Л.Л.-К.:ВПД «Компринт», 2014.-240с. 

7. Biocyclopedia-Biotechnological Applications of Plant Cell, Tissues and Organ Cultures-

[електронний ресурс].-Режим доступу: 

8. http://www.eplantscience.com/index/biotechnology/plant_biotechnology/biotechnological_applicat

ions_of_plant_cell_tissues_and_organ_cultures/biotech_transgenic_plants.php 

 

УДК 629.1-4 

ОСАДЧИЙ Валерій, студент 2 курсу 

механіко-технологічний факультет, 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник  БЕРЕЗОВА Л.В., 

старший викладач 

 

THE SUN IS A SOURCE OF ENERGY 

 

The sun is an extremely hot body, the temperature of its surface being about 6000°C. It is 

constantly radiating enormous quantities of heat off into space, and a small portion of this energy is 

intercepted by our earth. The sunlight represents both the direct and indirect sources of energy. 

Life means both plant and animal life. Plants cannot grow without the heat and light which 

they get from the sun. Since all fuels (wood, coal, and oil) are direct or indirect products of plants, it is 

evident that we are dependent on the heat of the sun to give us our fuels. Even more indirectly the heat 

which keeps our bodies warm comes from the sun. We eat vegetable food which was made to grow 

directly by the heat of the sun, and meat from animals which had to eat plants in order to grow. Then 

heat is developed in our bodies. 

Plants must also have water to grow. This comes down in the form of rain. But how does the 

water get up into the clouds? Again the sun furnishes heat to evaporate the water from the surface of 

the earth into a vapor which is lighter than air and so rises up and forms clouds. There is another very 

interesting case in which we get heat indirectly from the sun. An electric heater produces heat from an 
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electric current which flows through a wire of high resistance. This current came from a generator 

which was run by some kind of heat engine. The heat engine was run by fuel which we know was 

produced indirectly by heat energy from the sun. 

For a long time, the advantages of solar furnaces were appreciated only by scientists. Then, 

the idea seems to have been forgotten, until recent years. Nowadays, in our southern regions there are 

hundreds of solar energy installations. Our scientists are working out new methods of direct conversion 

of solar energy into electrical power. 

Practically all the energy which we use comes directly or indirectly from the sun. 
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NEW HYBRID INKS FOR PRINTED, FLEXIBLE  

ELECTRONICS WITHOUT SINTERING 

 

Research scientists at INM – Leibniz Institute for New Materials have developed a new type 

of hybrid inks which allows electronic circuits to be applied to paper directly from a pen. 

To create their hybrid inks, the scientists combined the benefits of polymers and metallic 

nanoparticles: gold or silver nanoparticles are coated with organic, conductive polymers and are then 

suspended in mixtures of water and alcohol. 

«Metal nanoparticles with ligands are already today printed to form electronics circuits,» 

explains the materials scientist Kraus, adding that the shells mostly had to be removed by a sintering 

process. While the shells control the arrangement of the nanoparticles, they impede conductivity. He 

added that this was difficult in the case of carrier materials that are sensitive to temperature such as 

paper or polymer films since these would be damaged during the sintering process. Kraus summarizes 

the results of his research, saying, «Our new hybrid inks are conductive in the as-dried state, are 

mechanically flexible, and do not require sintering»[1]. 

'Tree-on-a-chip' passively pumps water for days 

Microfluidic device generates passive hydraulic power, may be used to make small robots 

move. 

Now engineers at MIT and their collaborators have designed a microfluidic device they call a 

«tree-on-a-chip,» which mimics the pumping mechanism of trees and plants. Like its natural 

counterparts, the chip operates passively, requiring no moving parts or external pumps. It is able to 

pump water and sugars through the chip at a steady flow rate for several days. The results are 

published this week in Nature Plants [2]. 

Anette Hosoi, professor and associate department head for operations in MIT's Department of 

Mechanical Engineering, says the chip's passive pumping may be leveraged as a simple hydraulic 

actuator for small robots. Engineers have found it difficult and expensive to make tiny, movable parts 

and pumps to power complex movements in small robots. The team's new pumping mechanism may 

enable robots whose motions are propelled by inexpensive, sugar-powered pumps. 

«The goal of this work is cheap complexity, like one sees in nature,» Hosoi says. «It's easy to 

add another leaf or xylem channel in a tree. In small robotics, everything is hard, from manufacturing, 

to integration, to actuation. If we could make the building blocks that enable cheap complexity, that 

would be super exciting. I think these microfluidic pumps are a step in that direction.» 

Hosoi's co-authors on the paper are lead author Jean Comtet, a former graduate student in 

MIT's Department of Mechanical Engineering; Kaare Jensen of the Technical University of Denmark; 

and Robert Turgeon and Abraham Stroock, both of Cornell University. 

Good cop, green cop: Ford introduces pursuit-rated hybrid police car. 
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The latest vehicle debuted yesterday, April 10, 2017, in New York and Los Angeles. 

As well as helping to fight crime, the new Police Responder Hybrid Sedan is expected to 

assist cities by decreasing emissions, and offer potential fuel savings whilst driving and idling. 

While driving, Ford‘s hybrid technology is projected to provide US Environmental Protection 

Agency (EPA)-estimated combined petrol mileage of 38 miles per gallon compared to current Police 

Interceptors with a 3.7l V6 and EPA-estimated 18mpg combined. 

While idling, the Police Responder Hybrid Sedan‘s lithium-ion battery helps deliver the high 

electrical loads of a police vehicle, reducing engine run time and saving an estimated 0.27 gallons of 

fuel per hour. 

According to Ford, Police Responder Hybrid Sedan customers could see nearly $3,900 a year 

in potential fuel savings per vehicle relative to the Police Interceptor, if a police vehicle is driven 

20,000 miles per year, runs two shifts per day, 365 days per year, idles 4.9 hours per 8-hour shift, and 

is fuelled at an average gas price of $2.50/gallon. 

The new vehicle will be the first hybrid sedan with full pursuit capabilities and is certified by 

police agencies as capable enough to handle police pursuits for longer periods at different speeds, and 

over obstacles such as curbs. 

The Police Responder Hybrid Sedan uses an Atkinson-cycle 2.0-liter engine, an 88kW A/C 

electric motor and a 1.4kW lithium-ion battery. The hybrid is calibrated for law enforcement‘s unique 

duty cycle and will run in battery-only mode up to 60mph. According to Ford, the car automatically 

switches to maximum performance – with the engine and battery working at peak acceleration levels – 

when needed [3]. 

Ford currently sells the most police vehicles in the United States, with 63 per cent market 

share. 
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NO-TILLAGE METHOD OF CULTIVATION 

 

It is modern system of agriculture in which farmers do not make ploughing and cover soil 

with level of crushed plant remains. Whereas the top soil do not damaged and such type of cultivation 

prevents water and air erosion and save much water in the soil. 

Such method of cultivation also decrease fuel outlay. No-till method usually using in dry 

regions or on slopes of fields in humid climate. 

 Reducing fuel, labor, equipment costs are the most quantifiable benefits of not doing any 

tillage.  

 Improved soil structure. Normal tillage damages the natural structure of soil. Soil eco-system 

plays a very important role in providing crops with water and nutrients. 

 Air and water soil erosion can decrease by adding more plant remains on the surface when no 

crops are not growing. Residue allows for rainwater and snow melting  to infiltrate the soil rather than 

causing surface run off that will carry away topsoil and nutrients.  

Reducing soil compaction is a one of the main advantages, which propose no-till method. 
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When drivers with equipment drive over the surface, the soil comes very packed. The weight of farm 

equipment compacts the air and water pockets present in soil that allow for the movement of water, 

crop roots, and soil organisms. 

With such type of cultivation farmer, lose ability to check weeds through the tillage. Also no-

till method decrease level of yield and it also increase level of plant disease in reason when crop 

remains carried into the soil after the harvest. Plant remains are the carriers of the diseases and can 

infect the next yield. This method need many time to see the benefits. It need to be to no till by 50 

years or more to see difference after one season. The soil needs to regenerate its structure and get 

nutrients by natural means and it will not be in next year.  

Although at permanent, using of no-till cultivation soil is not cultivated but to start no-till 

cultivation system often need to make special cultivating. The main rule no-till is the smooth surface of 

the soil because only in this way special agriculture machines like seed drills can work otherwise the 

part of seeds will be planted or too high or too low what will displayed on the yield. To make smooth 

surface usually use cultivators or another agriculture machines.  

Unlike traditional field crop stubble is not burnt, straw is not removed from the fields. 

Subsistence plant remains such as straw after harvest crushed to a certain size and distributed across 

the field. On the surface formed of soil cover, soil mixture and crushed residues that resists water and 

wind erosion, prevents weed growing, helps to intensify soil microflora. 

Sowing under the no-till method includes special seed drills, which are much smaller than 

usual seed drills, what save fuel, work time and workers. 

Rotation is the one of the most important part of no-till system of soil cultivation, when the 

big role in rotation assigned to siderites, which improve soil, and decrease weeds level what can 

change the plowing. 

Fertilizers and herbicides in no-till system still widely using than the traditional agriculture. 

No-till method usually results the increasing of using herbicides.  
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GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS 

 

GMO stands for genetically modified organism. Genetically modified (GM) foods are made 

from soy, corn, or other crops grown from seeds with genetically engineered DNA.  

GM seeds are used to plant more than 90 percent of corn, soybeans, and cotton. Some people 

believe GM foods are safe, healthy, and sustainable, while others claim the opposite. 

Scientists genetically engineer seeds  capable of resistance to insects, tolerance to herbicides, 

tolerance to  heat, cold, or drought, crop yield. 
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They also engineer seeds to give GM foods stronger colors, increase their shelf life, or 

eliminate seeds. Some GM foods also have been engineered to have higher levels of specific nutrients, 

such as protein, calcium, or folate. 

Proponents of GM food contend that genetic engineering can help us find sustainable ways to 

feed people. Specifically, in countries that lack access to nutrient-rich foods. The heartiness of some 

GM crops makes it so they can grow in marginal environments. The longer shelf life of some GM 

foods allows them to be shipped to remote areas. Genetic engineering is a relatively new development. 

As a result, research on the long-term health effects of GM foods is limited.  GM foods have to meet 

the same safety requirements as foods grown from non-GM seeds. Some people worry that GM foods 

may cause allergies, antibiotic resistance, or cancer. Others suggest these concerns are unfounded. 

Food allergies in children under 18 spiked according to the National Center for Health Statistics, 

though it bears noting that there is no conclusive scientific link to GMO foods. 

a) Genetic enhancements often combine proteins not contained in the original organism, 

which can cause allergic reactions for humans. 

b) Lowered resistance to antibiotics.  

c) Genes may migrate.  That herbicide-resistant genes from commercial crops may cross 

into the wild weed population, thus creating «superweeds» that are impossible to kill with herbicides. 

A related risk is that the escape of genetically enhanced animals and vegetation can create new super-

organisms that can out-compete natural animal and plant populations to drive certain species into 

extinction. 

References 

1. http://www.healthline.com/health/gmos-pros-and-cons?m=0#cons3  

2. http://www.newsmax.com/Health/Health-Wire/GMO-foods-positives-

negatives/2015/06/10/id/649812/ 

3. http://www.livestrong.com/article/339568-food-and-supplements-for-ovarian-and-uterine-health/  

 

УДК 602 

ПОЛІЩУК Ганна, бакалавр 2 року навчання  

факультету захисту рослин, біотехнології та екології 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник – ЯРЕМЕНКОН.В., 

канд.пед.наук, доцент 

 

GENETIC ENGINEERING 

 

Genetic engineering is the alteration of genetic material by direct intervention in genetic 

processes with the purpose of producing new substances or improving functions of existing organisms. 

It is a very young, exciting, and controversial branch of the biological sciences. On the one hand, it 

offers the possibility of cures for diseases and countless material improvements to daily life. Hopes for 

the benefits of genetic engineering are symbolized by the Human Genome Project, a vast international 

effort to categorize all the genes in the human species. On the other hand, genetic engineering frightens 

many with its potential for misuse, either in Nazi-style schemes for population control or through 

simple bungling that might produce a biological holocaust caused by a man-made virus. Symbolic of 

the alarming possibilities is the furor inspired by a single concept on the cutting edge of genetic 

engineering: cloning.    

Pros of Genetic Engineering 

Tackling and Defeating Diseases:   Some of the most deadly and difficult diseases in the 

world, that have so resisted destruction, could be wiped out by the use of genetic engineering. There 

are a number of genetic mutations that humans can suffer from that will probably never be ended 

unless we actively intervene and genetically engineer the next generation to withstand these problems. 

For instance, Cystic Fibrosis, a progressive and dangerous disease for which there is no known cure, 
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could be completely cured with the help of selective genetic engineering. 

 Produce New Foods 

Genetic engineering is not just good for people. With genetic engineering we can design foods 

that are better able to withstand harsh temperatures – such as the very hot or very cold, for instance – 

and that are packed full of all the right nutrients that humans and animals need to survive. We may also 

be able to make our foods have a better medicinal value, thus introducing edible vaccines readily 

available to people all over the world. 

Cons of Genetic Engineering 

Another real problem with genetic engineering is the question about the safety of making 

changes at the cellular level. Scientists do not yet know absolutely everything about the way that the 

human body works (although they do, of course, have a very good idea). How can they possibly 

understand the ramifications of slight changes made at the smallest level? What if we manage to wipe 

out one disease only to introduce something brand new and even more dangerous? Additionally, if 

scientists genetically engineer babies still in the womb, there is a very real and present danger that this 

could lead to complications, including miscarriage (early on), premature birth or even stillbirth, all of 

which are unthinkable. 

We need diversity in all species of animals. By genetically engineering our species, however, 

we will be having a detrimental effect on our genetic diversity in the same way as something like 

cloning would. Gene therapy is available only to the very rich and elite, which means that traits that 

tend to make people earn less money would eventually die out. 
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AGRICULTURAL MACHINERY AND IMPLEMENTS 

 

At the dawn of history, we find man practicing the most elementary method of modifying soil 

conditions. He broke up the surface and prepared a seed-bed, using for this purpose the most primitive 

of all cultivating devices, a digging implement like a hoe. In early times the principal crops were 

cereals or pulse and a fiber crop flax. 

The greatest mechanical advance during these early days of agriculture was the evolution of 

the plough from the primitive hoe. The advent of the plough enabled man to supplement his labor by 

animal power and is one of the great landmarks of agricultural progress. 

The plough is the most important tillage tool, and it has been brought to its present state of 

scientific perfection only after tireless experimentation. 

During the middle ages the variety of implements had advanced but little, though the roller 

was known but was not employed generally in agriculture. 

In the eighteenth century there was conscious and organized attempt to improve agricultural 

implements. New methods and inventions were being applied to most farming operations, and new 

conditions were being created favorable for the great advance which followed. 

By the 19th century such a complexity of implements had been introduced as to justify the 
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term «agricultural machinery». In agriculture, as in industry, the use first of water-power and then of 

steam had immensely stimulated the invention of machinery supplementing or replacing manual labor. 

A threshing-machine was invented late in the 18th century and was gradually coming into use early in 

the 19th. It was driven by water or wind, sometimes by horse labor, and later by steam. 
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ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

OF Lenovo Think Centre Х1 A AND HP Pro One 400 G1AS 

 

Modern society demands  experience to use different pioneering technologies. 

Our aim is to describe general  characteristics of such computer monoblocks as ThinkCentre 

X1 and HP  PROone 400 G1 AS. 

There are some devices to be multipurpose in one case. They are known as monoblocks. 

ThinkCentre X1 is incredibly amazing for its thin dust-proof body and representative design. 

Most of  other Class All-In-One devices are associated with a slightly thickened monitors the known 

manufacturer Lenovo proposed other decisions. Innovations driving force is the latest Core i7 

processor. A driving force updates to the Core i7 processor is the latest generation of exciting features 

and smart defense recall ports USB, support active management technology (AMT) and optimization 

of devices during an online conference. 

There are  such  advantages  of ThinkCentre X1 as voice camera control, 

 developed safety system, particularly thin case. The disadvantage is not too high productivity 

of integrated graphics 

The similar class device is HP PROone 400 G1 AS. It is one among the most common office 

monoblocks models based on the highly productive processor Core i3 of the fourth generation. 

Compact dimensions allow the unit to fit any working conditions, and lack of bloat only increases its 

appeal to low price  oriented  consumers. However, all functionality to be important for productive 

employees, is present here. And, unlike many other manufacturers, Hewlett-Packard Company equips 

its decisions with AIO business faster drives obtaining  the speed of 7200 rev / min. Already mentioned 

as a complete set of pre-installed operating system Linux  is important for other modifications like 

N0D18EA. The main advantages of this device is accelerated HDD and compact sizes. Its one 

disadvantage is in only two connectors USB 3.0 obtaining. 

Thus ThinkCentre X1 and HP  PROone 400 G1 AS are important computer monoblocks with 

more quantity of  advantages than disadvantages. Besides these devices have some perspectives to be 

used to optimize technical providence of agricultural conferences or exhibitions in different weather 

conditions. 
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THE IMPROVEMENTS OF ELECTRICAL SYSTEM 
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This is the portion of the electrical system which gets your car started. When you turn your 

key in the ignition switch to «Start,» it closes a circuit that lets electrical current flow from your car's 

battery to its starter. On the way, the current passes through a little device called the starter solenoid, 

which becomes important only if it malfunctions. Basically, all the solenoid does is pass the current 

along; you don't adjust or replace it unless it breaks down. So don't bother with it now; just know 

where it is and what it's called so you can impress your garage mechanic if it dies. 

After I took my first class on the electrical system, I went out one morning and found that my 

car wouldn't start. I remembered that my instructor had said that if you hear a clicking noise (that's 

your solenoid) but your engine won't start running, it is probably simply a loose wire somewhere 

between the ignition switch and the starter. So I opened the hood (it was only the second time I'd 

gotten that far) and peeked in. Sure enough, there was a cluster of wires on the firewall in front of my 

steering wheel. (The firewall is the divider between the interior of your car and the under-the-hood 

area. It runs from the windshield down.) I could see where the wires ran to the battery, along the frame 

of the car, but after that I got lost. I ended up calling the AAA. 

When they arrived, I proudly informed them that I knew what was wrong. «It's just a loose 

fire between my battery and my starter,» I announced. «Then why didn't you fix it yourself?» the 

mechanic asked. «Because I don't know which gadget is the starter!» He was nice enough to keep from 

laughing, and I felt better when it did turn out to be a loose wire on the starter. The mechanic also 

pointed out the starter and showed me where the wires ran that connected to it. 

Anyway, why don't you stop here for a moment and try to trace the wiring from that cluster of 

wires on the firewall which lead from your ignition switch to the battery, and from the battery to your 

starter solenoid and starter. Then you can be a hero if your clicks but won't start running some 

morning. If you hit a couple of other things along the way (like a square box called a voltage 

regulator), just ignore them. Like the solenoid, you don't have to fuss them unless they fail, and if they 

fail they have to be replaced. 
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ALTERNATIVE ENERGY CONSERVATION 

 

Nowadays it is important to switch to alternative energy sources. It is obvious that humanity 

is experiencing an energy crisis: mankind needs for electricity at times than it made. Also the question 

arises saving at minimal cost. So scientists around the world are trying to create from natural materials, 

or use a set of batteries as one massive battery by plugging them into a single mesh. 

So researchers from the Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied 

Sciences (SEAS) have developed a new flow battery that stores energy in organic molecules dissolved 

in neutral pH water. This new chemistry allows for a non-toxic, non-corrosive battery with an 

exceptionally long lifetime and offers the potential to significantly decrease the costs of production. 

The research, published in ACS Energy Letters, was led by Michael Aziz, the Gene and Tracy 

Sykes Professor of Materials and Energy Technologies and Roy Gordon, the Thomas Dudley Cabot 

Professor of Chemistry and Professor of Materials Science. 

Flow batteries store energy in liquid solutions in external tanks–the bigger the tanks, the more 

energy they store. Flow batteries are a promising storage solution for renewable, intermittent energy 

like wind and solar but today's flow batteries often suffer degraded energy storage capacity after many 

charge-discharge cycles, requiring periodic maintenance of the electrolyte to restore the capacity. 

By modifying the structures of molecules used in the positive and negative electrolyte 
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solutions, and making them water soluble, the Harvard team was able to engineer a battery that loses 

only one percent of its capacity per 1000 cycles.  

The Department of Energy (DOE) has set a goal of building a battery that can store energy for 

less than $100 per kilowatt-hour, which would make stored wind and solar energy competitive to 

energy produced from traditional power plants. [1] 

Since 80% of our electricity is generated as a result of the same process - burning, because 

this method is the most cost-effective. So people should use energy derived from alternative sources 

and learn to maintain it using modern developments in energy saving. 

Inspired by the structure of wood, engineers at the University of Maryland have used 

modified wood as a unique architecture for the negative electrode of a lithium (Li) metal battery, 

seeking to prevent some of the key factors that lead to battery failure. 

Li-ion shuttling in rechargeable batteries provides energy to power your phone, laptop, or 

even just a light bulb. When the battery is charged, the negative electrode: Li metal expands; and when 

it is discharged, the Li metal deflates. This rapid change in size Inspired by the structure of wood, 

engineers at the University of Maryland have used modified wood as a unique architecture for the 

negative electrode of a lithium (Li) metal battery, seeking to prevent some of the key factors that lead 

to battery failure. 

Li-ion shuttling in rechargeable batteries provides energy to power your phone, laptop, or 

even just a light bulb. When the battery is charged, the negative electrode: Li metal expands; and when 

it is discharged, the Li metal deflates. This rapid change in size leads to undesirable branch-like 

growths of Li on the surface of the Li metal. This damage builds up over time and can pose safety 

hazards like overheating or fire. A novel design for a safer Li metal battery created by MSE Ph.D. 

Student, Ying Zhang, can boost the energy density of a battery, thereby increasing the power available 

for portable electronics and electric vehicles, while reducing the risk of the battery overheating. 

In this new type of battery, instead of storing Li ions in a metal block, this team of engineers 

store Li metal in the natural channels of wood, channels that were once used to carry water and 

nutrients. 

The wood acts as a «hotel» to provide lots of rooms (channels) to accommodate many guests 

(Li metal). As the Li metal «guests» enter this wood hotel, it can accommodate them all, storing them 

comfortably and securely in each room while maintaining the wood's rigid exterior structure. The 

number of Li metal (guests) can increase and decrease within each room, but the overall structure will 

not be damaged or collapse. 

The battery made in this way can operate safely even with fast charge and discharge rates. The 

current density of a battery is a metric engineers use to describe how quickly the Li metal is deposited 

at the surface; a high current density is equivalent to having excessive guests flow into/out of the wood 

«hotel,» which can cause issues when pile-ups occur at the door. These pile-ups can be avoided by 

simply increasing the number of doors available to the Li ions as they enter the wood «hotel,» which is 

the approach used in this research. Even if the overall number of Li metal «guests» entering at one 

time remains the same, only a small number of «guests» is passing through any door at a given time, 

known as the local current density. By using the large surface area provided by the walls of each 

channel in the wood host, the local current density can be minimized, facilitating the controlled 

movement of Li metal [2]. 

It is interesting to energy conservation scientists came Massachusetts Institute of Technology. 

They propose to combine all possible energy in one grid. 

In the power grid, supply and demand need to match exactly. If consumers demand more 

power than producers can supply, or if producers provide more power than consumers need, the result 

can be rolling blackouts. 

Power producers usually keep turbines spinning at a few offline plants, so they can ramp up 

production if demand spikes. Or they maintain coal-fired backup generators that can be fired up 

quickly. But these approaches are either costly, polluting, or both. 

In theory, the grid could employ a battery to keep supply and demand in balance, but existing 

battery technologies offer no cost savings over power production. In a new paper, however, MIT 
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researchers argue that «smart appliances» in homes and offices, such as thermostats that can be 

adjusted remotely, and electric cars that plug into the grid could, collectively, act as a massive battery, 

offering a lower-cost, lower-emission alternative to backup power generation in the grid. 

Getting power producers to trust that virtual battery, however, requires rigorously quantifying 

its capacity and charge and discharge rates. In the paper, the researchers take some initial steps in that 

direction. 

«We have a lot of these flexible [electrical] loads, but they're small, diverse, and scattered all 

over the place,» says Daria Madjidian, a postdoc in MIT's Laboratory for Information and Decision 

Systems (LIDS). «At the moment, they're not a well-understood resource. The question is, can we 

develop algorithms that schedule consumption of these loads in such a way that satisfies all their 

constraints and makes them appear to the power system as a battery, which can store a certain amount 

of energy and absorb and release it at a certain rate?»[3] 

I believe humanity should completely switch to alternative energy sources to conserve 

resources and save the Earth. It is necessary to take care of the environment, its preservation. The 

future of our planet is fully dependent on the development of modern humanity. 
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PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY 

 

Biotechnology refers to the application of biological systems, living organisms, or their 

derivatives in making or modifying products or processes for specific use. Biotechnology is used in 

various fields including agriculture, food science, and pharmaceuticals. Pharmaceutical companies use 

biotechnology for manufacturing drugs, pharmacogenomics, gene therapy, and genetic testing. Biotech 

companies make biotechnology products (more specifically said biotech pharmaceutical products) by 

manipulating and modifying organisms, usually at molecular level. 

Pharmaceutical Biotechnology companies use recombinant DNA technology, which entails 

genetic manipulation of cells, or a monoclonal antibody for making their biotechnological products. 

These biotech pharmaceutical products made by the biotech companies are widely used in prevention, 

diagnosis or treatment of many types of diseases.[2] 

Pharmaceutical biotechnology is a relatively new and growing field in which the principles of 

biotechnology are applied to the development of drugs.A majority of therapeutic drugs in the current 

market are bioformulations, such as antibodies, nucleic acid products and vaccines. Such 

bioformulations are developed through several stages that include: understanding the principles 

underlying health and disease; the fundamental molecular mechanisms governing the function of 

related biomolecules; synthesis and purification of the molecules; determining the product shelf life, 

stability, toxicity and immunogenicity; drug delivery systems; patenting; and clinical trials.[1] 

Pharmaceutical Biotechnology is pioneering in the UK, providing a detailed insight into the 

technologies that allow the development and production of biopharmaceuticals that could lead to cures 

for most major diseases.[3] 

The field of specialization „Pharmaceutical Biotechnology― covers all relevant aspects for the 

development of new biotechnology based drugs, starting from of drug target identification over up- 

http://news.mit.edu/2017/virtual-batteries-cheaper-cleaner-power-0324
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and downstream processing till formulation. It also provides a basis for understanding the mechanisms 

and process involved in diseases.[4] 

Boitech Pharmaceutical Drugs  

The conventional pharmaceutical formulations are relatively simple molecules manufactured 

mainly through trial and error technique for treating the symptoms of a disease or illness. On the other 

hand, biopharmaceuticals are complex biological molecules, commonly known as proteins, that 

usually aim at eliminating the underlying mechanisms for treating diseases. However, this is not true in 

all cases as in the case of type 1 diabetes mellitus where insulin is used to treat only the symptoms of 

the disease and not the underlying causes. Pharmaceutical biotechnology, essentially, is used to make 

complex larger molecules with the help of living cells (like those found in the human body such as 

bacteria cells, yeast cells, animal or plant cells). Unlike the smaller molecules that are given to a 

patient through tablets, the large molecules are typically injected into the patient's body.[2] 

Pharmaceutical Biotechnology Products  

The common pharmaceutical biotechnology products that are made by the biotech 

pharmaceutical companies include, Antibodies, Proteins, and Recombinant DNA Products.  

Antibodies- Antibodies are proteins that are produced by white blood cells and are used by the 

immune system to identify bacteria, viruses, and other foreign substances and to fight them off. In the 

recent years, monoclonal antibodies are one of the most exciting developments in biotechnology 

pharmaceuticals. 

Proteins- Proteins made of amino acids are large, complex molecules that do most of the work 

in cells and are required for the structure, function, and regulation of the body‘s tissues and organs. 

Protein biotechnology is emerging as one of the key technologies of the future for understanding the 

development of many diseases like cancer or amyloid formation for better therapeutic intervention. 

Recombinant DNA Products- Recombinant Deoxyribonucleic Acid is the genetically 

engineered DNA created by recombining fragments of DNA from different organisms. [2] 

References 

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3525971/ 

2. http://www.mastersportal.eu/studies/89064/pharmaceutical-biotechnologies.html 

3. http://www.dmu.ac.uk/study/courses/postgraduate-courses/pharmaceutical-biotechnology-mscpg-

dippg-cert/pharmaceutical-biotechnology.aspx 

4. http://www.studienangebot.uni-

halle.de/de/www/detail/?id=103&name=Pharmaceutical+and+Industrial+Biotechnology 

 

УДК 629.1-4 

УЖВА В’ячеслав, студент 2 курсу 

механіко-технологічного факультету, 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник  БЕРЕЗОВА Л.В. 

старший викладач 

 

AUTOMATIC AIR TRAFFIC SYSTEM 

 

A large number of cybernetic problems are being tackled in air transport. The growing 

intensity of air traffic has called for the automation of its control. The world's biggest airports handle 

up more than 1,000 planes a day. The dangerous situations that often arise as a result tell on an 

aerodrome's capacity. 

The automatic air traffic system takes over a large proportion of the work involved in the 

information exchange between dispatcher and pilot. At the same time, it carries out all sorts of 

calculations and warns the dispatcher of potential dangers, thus taking a lot of nervous strain and effort 

out of his work. 

Fundamental research is being, carried out into the automation of automobile driving. The 
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«robot driver» system is called upon to do two things: to keep the vehicle on the road and to prevent it 

from colliding with the cars ahead or running into obstacles. The first problem was solved 

experimentally by tracing a luminous line on the road and fitting a car with a photocell which keeps an 

«eye» on this line, and, through a set of actuating mechanisms, adjusts the steering wheel in case of the 

slightest deviation from the present course. 

The second problem is more complex, both technically and economically. Life itself 

insistently calls, for its solution, for, according to international statistics, road accidents kill 250,000 

people a year. Two ideas are considered the most practicable in this respect - the use of microwave 

radar which probes the stretch of the road lying ahead of the moving car and presents the road situation 

on a dashboard screen. In conditions of poor visibility, it can always take over the steering wheel and 

brake control. The other idea is to lay «loops» of current-carrying cable under the road surface. When a 

car passes over such a loop, the latter's magnetic characteristic changes, this being a source of 

information for the car following immediately behind. The latter's transducers pick up the signal and 

transmit continuous measurements of the distance to the leading car, its speed and the gain rate. In 

critical situations, the engine is stopped and the brakes are applied automatically. 
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COMPUTER MONOBLOCKS AS THE ACHIVEMENT 

OF ELECTRIC DEVICES CREATION 

 

Nowadays they notice the actual problem of modern machinery description and application in 

practical areas of agriculture. 

Our aim is to announce the information about the monoblocks as the tool to optimize 

technique operation and to define the perspectives to apply them by us as the future power  engineers. 

Monoblock is thecomplex object that combines multiple devices into one indivisible body and 

is used to reduce the space occupied by equipment, to simplify elements collecting, to gain aesthetic 

look of device.  

The examples of monoblocks are the mixture of TV and player, MFU (the hybrid of copier, 

printer  and scanner), the case of modern mobile phone etc.  

Computer monoblock is the computer to obtain all combined elements into one processing 

block excepting pointing  «mouse» and keyboard to be placed apart. The external look  of this All-in-

One PC is similar to the general look of  monitor with 4 centimeters thickness.  

Now we notice two models of All-in-One PC monoblocks. The first model is aimed to be 

used for office work with enough power providence but the functions of this device are limited 

comparing with the functions of other models. The second model is aimed to be used for household 

purposes. It has the screen diagonal to occupy more than  23 inches. Also it includes TV-tuner, Blue-

ray-drive and game video card to be used in general as multipurpose household  center. 

Depending on video providence monoblocks are divided  into two classes.  

The  first class of monoblocks  includes the first stage  laptop  components. Its cost is about 

350 $. These monnoblocks  obtain  weak processor unit Intel Atom, hard  drive  ranging  from 160 - 

320 Gb, RAM until  2GB, screen diagonal  ranging from 18 до 20 inches and some  videocards to be 

used in offices. Such set of computer elements is ideal for office programs and internet service. Due to 

the presence of optical storage battery such motobloock outpaces the previously created class of 

laptops. 

The second class of monoblocks includes the second stage laptop  components.  



471 

 

Such monoblocks obtain the top processors to be similar to the processors of system  blocks, 

mobile videocard, the large amount of RAM ranging up to 32 Gb DDR3, large amount hard drive and  

screen with ips matrix, high pixel inch capacity (2560 x 1440). Two- or four-nuclear processors are 

mounted into  such types of monoblocks. Оriented cost ranges from  2000 $. Their screen diagonal  

ranging from 20 to 27 inches. Also such moonoblocks obtain TV tuner, Blue ray drive to process the 

images and sound items. Nowadays the second class of monoblocks is the main rival of powerful PC 

and laptops. 

Thus we know the concept about motoblocks, their models and classes.  We consider them to 

be important achievement of electric devices creation. Our perspectives to deal with  monoblocks  in 

future  are to  investigate  their possibilities  in the area of controlling the processes of forage 

distribution or controlling the lighting regimes within cattle barns. 
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MODERN ROBOTIC SYSTEMS 

 

Nowadays it is an actual problem to elaborate some intelligent environment to be aimed to 

improve different automated functions.  

Our task is to determine several basic modern automatic decisions, control instruments, the 

usage of personal robotic systems, the control of autonomous robots, modern programming, robot 

sensor selection, control architectures as well as some characteristics of modern sensors. 

The basic up-to-date automatic decisions come from the decision maker to combine the 

inhabitants‘ experience and the executed task. They require the actions to be performed with devices. 

Such decisions are considered not to be only elementary device interactions but rather relatively 

complex commands. These decisions define the set points or results to be achieved and require some 

entire tasks to be performed. 

Modern control of the physical environment is correlated to automated blinds, thermostats, 

heating ducts, automatic doors and automatic room partitioning etc. Personal service robotic systems 

predict house cleaning, lawn mowing as well as office assistants or security services. 

The control of autonomous robots involves a number of subtasks like understanding and 

modeling of the mechanism, kinematics, dynamics and odometry, reliable control of the actuators, 

closed-loop control, generation of task-specific motion path planning, integration of sensors selection 

and interfacing of various types of sensors, coping and filtering of sensor noise, actuators application  

etc. Creation of flexible control policies has to deal with new situations too. Traditional industrial robot 

control uses robot arms or pre-computed motion etc. 

Modern programming demands repetitive tasks, high speed, few sensing operations, high 

precision movement, pre-planned trajectories and no interaction with human. Modern robots have to 

be capable of achieving task without human input basing on sensor information. Robotic systems have 

to adjust to changes in the environment. Robot sensor selection predicts active and passive proximity 

sensors, low-level control of actuators or closed-loop control.  

Control architecture includes traditional planning architectures, behavior-based control 

architectures, 

hybrid architectures and forward kinematics to describe how the robots joint angle 

configurations according to their placement and inverse kinematics to compute the joint angle 

configuration necessary to reach a particular point in space. In mobile robots the same configuration in 

terms of joint angles does not identify a unique location. To keep track of the robot it is necessary to 
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update its location. To get a particular robot actuator to a particular location it aimed to apply the 

correct amount of force or torque to it. Path planning addresses the task of computing a trajectory for 

the robot. For example it reaches the desired goal without colliding with obstacles.  The shortest 

distance paths can be dangerous since they always graze obstacles 

Paths for robot arms have to take into account the entire robot. The modern robot has to be 

able to react dynamically to changes of its environment too to achieve a task within intelligent 

environment. Robots need sensors to perceive the environment. Most of them use a set of different 

sensors 

Different sensors serve different purposes. Information from sensors has to be integrated into 

the control of the robot. Proximity sensors are used to measure the distance or location of objects in the 

environment. This can then be used to determine the location of the robot. Infrared sensors determine 

the distance to an object by measuring the amount of infrared light the object reflects back to the robot. 

Ultrasonic sensors measure the time that an ultrasonic signal takes until it returns to the robot. 

Computer vision sensors provide robots with the capability to passively observe the environment. 

Stereo vision systems provide complete location information using triangulation. 

Robotic systems have to deal with sensor noise within intelligent environment too. Sensor 

readings are imprecise and unreliable. In a deliberative control architecture the robot firstly plans a 

solution for the task by reasoning about the outcome of its actions and then executes it. In a behavior-

based control architecture the robot‘s actions are determined by a set of parallel, reactive behaviors 

which map sensory input and state to actions. Reactive, behavior-based control combines relatively 

simple behaviors, each of which achieves a particular subtask, to achieve the overall task with 

instantaneous reaction. System does not depend on complete knowledge of the environment. Emergent 

behavior (resulting from combining initial behaviors) can make it difficult to predict exact behavior. 

Robotic systems in these environments need particular capabilities like autonomous control 

systems, simple and natural human-robot interface adaptive and learning capabilities as well as safety. 

Robots have to maintain safety during operation too. While a number of techniques to address these 

requirements exist, no functional, satisfactory solutions have been developed. Only very simple robots 

for single tasks in intelligent environments exist. 

Thus modern robots are an important component in intelligent environments to become 

automate devices and to provide physical services. The perspectives of modern programming is in its 

practical concrete area application. As future specialists in automation of NULES we‘ll be able to 

correlate modern programming with agricultural purposes like automatic corn drying, cattle barn 

heating or poultry farm cleaning regimes prediction etc. 
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NEW TECHNOLOGIES AND THEIR IMPLICATIONS IN BUILDING 

 

Self-healing concrete 

Today is the main material of cement in construction but its drawback is the emission of 

carbon dioxide. Cracking is a major problem in construction, usually caused by exposure to water and 

chemicals. Researchers at Bath University are looking to develop a self-healing concrete, using a mix 

containing bacteria within microcapsules, which will germinate when water enters a crack in the 

concrete to produce limestone, plugging the crack before water and oxygen has a chance to corrode the 

steel reinforcement. 

Thermal bridging 

On a today faced a severe problem of shortage of fossil fuels and therefore the first place is 
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the heat insulation. Heat transmission through walls tends to be passed directly through the building 

envelope, be it masonry, block or stud frame, to the internal fascia such as drywall. This process is 

known as ―thermal bridging». Aerogel, a technology developed by Nasa for cryogenic insulation, is 

considered one of the most effective thermal insulation materials and US spin-off Thermablok has 

adapted it using a proprietary aerogel in a fiberglass matrix.  This can be used to insulate studs, which 

can reportedly increase overall wall R-value (an industry measure of thermal resistance) by more than 

40 per cent. 

Photovoltaic glazing 

Installation of photovoltaic glass building will receive its own energy. Companies such as 

Polysolar provide transparent photovoltaic glass as a structural building material, forming windows, 

façades and roofs. Polysolar‘s technology is efficient at producing energy even on north-facing, 

vertical walls and its high performance at raised temperatures means it can be double glazed or 

insulated directly. As well as saving on energy bills and earning feed-in tariff revenues, its cost is only 

marginal over traditional glass, since construction and framework costs remain, while cladding and 

shading system costs are replaced. 

Kinetic footfall 

Pavegen technology can convert into electricity the energy steps. It can be used indoors or 

outdoors in high traffic areas, and generates electricity from pedestrian footfall using 

an electromagnetic induction process and flywheel energy storage. The technology is best suited to 

transport hubs where a large flow of people will pass over it. The largest deployment the company has 

done so far is in a football pitch in Rio de Janeiro to help power the floodlights around the pitch. It also 

currently has a temporary installation outside London‘s Canary Wharf station powering street lights. 

3d modeling 

Planning innovation has been driven by the growth of smart cities .CyberCity3D (CC3D) is a 

new program that allows you to develop a spatial model building Intellectual. It creates smart digital 

3D buildings to help the architectural, engineering and construction sector visualize and communicate 

design and data with CC3D proprietary software. The models integrate with 3D geographic 

information system platforms, such as Autodesk and ESRI, and can stream 3D urban building data to 

Cesium‘s open architecture virtual 3D globe. It provides data for urban, energy, sustainability and 

design planning, and works in conjunction with many smart city SaaS platforms such as Cityzenith. 

Modular construction 

When the building is made outside the construction site is called modular. It limits 

environmental disruption, delivering components as and when needed, and turning construction into a 

logistics exercise. It also has strong sustainability benefits, from fewer vehicle movements to less 

waste. With up to 70 per cent of a building produced as components, it allows a move towards ―just in 

time» manufacturing and delivery. In use in the United States and UK, Chinese developer Broad 

Sustainable Building recently completed a 57-storey skyscraper in 19 working days using this method. 

Energy-saving buildings 

Today energy-efficient building design is our highest priority because it allows you to save 

resources and reduce the adverse environmental impact. Developing these buildings requires a whole-

building design approach where the construction team designs and builds all the elements so that they 

work together. This innovative approach to building, along with corresponding energy-efficient 

materials and technologies, can produce buildings that are up to 70 percent more efficient than the 

average commercial building.
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Вчені наголошують, що контроль та оцінка знань, умінь, навичок учнів – невід‘ємний 

структурний компонент освітнього процесу. Виходячи з логіки процесу навчання, він є, з одного 

боку, завершальним компонентом оволодіння певним змістовним блоком, а з іншого – 

своєрідною зв‘язуючою ланкою в системі навчальної діяльності особистості [4, с.44-50]. 

Контроль – це підсистема в рамках системи навчання в цілому, яка реалізує притаманні їй 

функції, яка має свій об‘єкт, свої методи.  

Д. Глуханюк зауважує, що основні завдання контролю – виявлення рівня правильності, 

об‘єму, глибини та дійсності засвоєних учнями знань, отримання інформації про характер 

пізнавальної діяльності, про рівень самостійності та активності учнів в освітньому процесі, 

встановлення ефективності методів, форм та способів їх навчання [3, с.86-90].  

Ш. Амонашвилі зауважує, що добре організований контроль знань учнів сприяє 

демократизації освітнього процесу, його інтенсифікації та диференціації навчання. Він 

допомагає вчителю отримати об‘єктивну інформацію (зворотній зв‘язок) про хід навчально-

пізнавальної діяльності учнів [1].  

Контроль – це виявлення, встановлення та оцінка знань учнів, тобто визначення об‘єму, 

рівня та якості засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин в 

знаннях, уміннях та навичках окремих учнів та всього класу для внесення необхідних коректив 

в процес навчання, для вдосконалення його змісту, методів, засобів та форм організації [4, с.44-

50].  

Для забезпечення ефективного навчання іноземної мови в середньому навчальному 

закладі та отримання об‘єктивних показників навчальних досягнень з предмета ―Іноземна мова» 

необхідно також створити надійну систему контролю оволодіння іноземною мовою. 

М. Брейгена підкреслює, що однією з найбільш результативних методик контролю при вивченні 

іноземної мови, як показали результати багатьох досліджень та експериментів, є тестова 

методика [2].  

Контроль говоріння - cпособи контролю цього вміння в методиці найменш розроблені. 

Це пов‘язано, перш за все, із складністю, багатоаспектністю самого об‘єкту контролю - 

говоріння (діалогічного, монологічного). Контроль аудіювання - об‘єктом контролю є ступінь 

розуміння змісту тексту. Перед пред‘явленням тексту в учнів потрібно створити установку на 

спосіб контролю розуміння, це важливо для спрямування їхньої уваги при слуханні. При 

контролі читання можна поєднувати так звані традиційні способи контролю і програмовані. До 

традиційних прийомів контролю можна віднести: 1) переклад на рідну мову; 2) виклад змісту 

рідною чи іноземною мовою; 3) відповіді на запитання по тексту; 4) складання запитань по 

змісту тексту; 5) складання резюме тексту тощо. Тестову методику слід поєднувати із 

традиційними прийомами контролю, особливо при перевірці домашнього читання [5]. 

Отже, при правильній організації освітнього процесу на уроках іноземної мови 

контроль сприяє розвитку пам‘яті, мислення та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно 
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викриває прорахунки в навчанні та служить їх запобіганню.  

Література 
1. Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки обучения 

школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. – 

296 с.  

2. Брейгена М.Е. Контроль в обучении иностранным языкам учащихся средних 

профтехучилищ: метод. пособ. – М.: Педагогика,1979. – 63 с.  

3. Глуханюк Д. Як об‘єктивно оцінити знання учнів (з досвіду впровадження залікової 

системи) // Педагогіка толерантності. – 1997. – ғ1-2. – С.86-90.  

4. Делікатний К.Г. Оцінка знань як органічна частина процесу навчання // Радянська школа. – 

1989. – ғ5.– С.44-50.  

5. Контроль у навчанні іноземної мови. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://www.kazedu.kz/referat/178999 

 

УДК 

БАХМАЧ Злата, магістр 2 року навчання  

гуманітарно-педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник  ЯКОВЛЄВА В.А.,  

канд. пед. наук, доцент 

 

МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ» 

 

Актуальність дослідження. «Методика викладання соціально-педагогічних 

дисциплін» належить до циклу предметів професійної та практичної підготовки ОКР «магістр», 

оскільки кваліфікація «магістр соціальної педагогіки, викладач» передбачає готовність такого 

фахівця до соціально-педагогічної та науково-педагогічної діяльності. Мета навчального курсу – 

оволодіти знаннями про суть і структуру педагогічного процесу у ВНЗ, особливості, принципи, 

методи та форми його організації; сформувати в майбутніх науково-педагогічних працівників 

компетентності, які здатні забезпечити оптимальне та науково-обґрунтоване викладання 

навчальних дисциплін соціально-педагогічного профілю. Одночасно методика викладання 

соціально-педагогічних дисциплін особливо необхідна при підготовці майбутніх соціальних 

педагогів до виконання ними таких професійних функцій, як профілактична, консультативна, 

соціально-перетворювальна. Педагогічна та методична майстерність потрібні магістрові 

соціальної педагогіки не лише для науково-педагогічної діяльності, а й просвітницької 

соціально-педагогічної роботи.  

Працюючи в професійній системі «людина–людина», у будь-якому закладі чи 

організації, соціальний педагог покликаний про- водити просвітні та навчальні семінари, 

тренінги, обговорення, лекції, дискусії, бесіди для батьків, школярів, молоді, педагогів, 

громадськості.  Методична компетентність студентів набувається на основі загальноосвітніх і 

професійних знань та умінь, отриманих у ході бакалаврської підготовки й вивчення навчальних 

дисциплін магістерського рівня. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-

педагогічного спрямування у пропонованому посібнику розглядається в широкому сенсі цього 

поняття: як методика опанування соціально-педагогічною освітою загалом, навчання 

необхідним для здійснення соціально- педагогічної діяльності знанням та умінням. У 

змістовому плані вона носить інтегрований характер, оскільки є навчальною дисципліною, що 

розвивається на перетині таких педагогічних галузей, як дидактика та соціальна педагогіка, й 

усіх похідних, передбачених навчальними планами підготовки соціального педагога, соціально-

педагогічних навчальних курсів.  

Маючи спільне спрямування, навчальні дисципліни все ж різняться між собою, що 

https://www.kazedu.kz/referat/178999
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неминуче відбивається на особливостях їх викладання. Це й породжує труднощі при написанні 

посібника, неможливість реалізувати прагнення охопити методичні аспекти викладання усіх 

соціально-педагогічних курсів. Саме тому в основному тексті акцент робиться на схожість у 

викладанні цих дисциплін, тобто на загальнодидактичні засади. Натомість завдання, які 

пропонуються студентам, орієнтують їх на творче осмислення теоретичних знань відповідно до 

завдань викладання конкретних предметів соціально- педагогічного спрямування.  

Сьогодні методика викладання соціально-педагогічних дисциплін як галузь наукового 

знання знаходиться на початковому етапі свого розвитку. Це відчутно в недостатності 

емпіричних даних щодо викладання конкретних соціально-педагогічних предметів. Автори 

публіка- цій із зазначеної проблематики переважно описують методику використання певних 

дидактичних надбань із власного досвіду викладання чи своїх колег. Наукових праць, які б 

узагальнювали та систематизували методичні знання в соціально-педагогічній галузі, 

недостатньо. Це, зокрема, такі навчальні посібники: Р. Вайнола, С. Сисоєва «Методика 

викладання соціально-педагогічних дисциплін», Л. Грицюк, А. Лякішева «Методика викладання 

соціально-педагогічних дисциплін» (2010 р.), А. Капська «Методика викладання дисциплін 

соціально- педагогічного циклу», Р. Вайнола «Методика викладання дисциплін соціально-

педагогічного циклу» (2012 р.). 

Об‘єктом дослідження є процес навчання. 

Предметом дослідження є методичні особливості проведення занять з дисципліни 

«Актуальні проблеми соціальної педагогіки».  

Мета: Теоретично обґрунтувати поняття лекції, семінару та контролю знань і практично 

скласти та провести данні види навчання. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були визначенні наступні задачі 

дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз понять: лекція, семінар, види контролю у ВНЗ. 

2. Самостійно розробити лекцію, семінар та контроль знань для студентів ВНЗ. 

3. У висновках виокремити методичні рекомендації щодо проведення лекцій, 

семінарів та контролю у ВНЗ. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, узагальнення, синтез, систематизація 

наукових даних.  

Лекція – найдавніша з форм організації навчання університетів. З‘явившись у 

Стародавній Греції та Стародавньому Римі, вона набула особливого поширення в європейських 

вишах Середньовіччя. Джерел інформації було обмаль, і викладачі або зачитували книжки 

студентам, коментуючи основні положення, або проголошували систематизовані відомості у 

вигляді писаних текстів. Студенти конспектували лекції, а потім завчали записане. Лекція 

домінувала у вищій школі до ХХ ст. 

Семінар – один із основних видів навчального заняття, який передбачає самостійне 

поглиблене опрацювання студентами теоретичного матеріалу навчальної дисципліни та 

підготовку доповідей, рефератів, повідомлень, суджень. 

Завдання семінарів: 

- поєднати лекційну форму навчання із систематичною самостійною роботою 

студентів над підручниками, посібниками, першоджерелами тощо; 

- виробляти досвід пошуково-дослідницької діяльності; 

- формувати інтерес окремих наукових і навчальних проблем; 

- формувати вміння писати на основі логічно структурованого матеріалу доповіді, 

реферати, виголошувати доповіді чи повідомлення, аргументувати власну точку зору на 

предмет обговорення; 

- орієнтувати студентів на підвищення культури навчальної праці; 

- забезпечувати засвоєння знань, умінь і навичок; 

- здійснювати контроль і перевірку теоретичних знань студентів; 

- коректувати їхні знання, уміння й навички. 

Відповідно до Закону «Про вищу освіту» контрольні заходи є однією з основних форм 
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організації навчального процесу. Контроль є важливим управлінським компонентом процесу 

навчання. Через нього відбувається зворотний зв‘язок у навчанні, тобто відтворення 

навчального матеріалу студентом й отримання від викладача повідомлення про результати та 

наслідки засвоєного (знань, умінь і навичок). Контроль – це процедура визначення обсягу й 

рівня якості засвоєного навчального матеріалу, виявлення успіхів і прогалин у знаннях і 

навичках студентів задля внесення необхідних коректив у навчальний процес. 

Виконавши роботу ми : 

1. Здійснили теоретичний аналіз понять: лекція, семінар, види контролю у ВНЗ. 

2. Самостійно розробили лекцію, семінар та контроль знань для студентів ВНЗ. 

3. У висновках виокремили методичні рекомендації щодо проведення лекцій, 

семінарів та контролю у ВНЗ. 

В умовах сучасного навчального процесу у ВНЗ викладачі та студенти, як суб‘єкти 

навчання, мають бути рівноправними партнерами, будувати колегіальні відносини. Такий 

характер навчання називається особистісно-орієнтованим. Встановлення суб‘єкт-суб‘єктних 

комунікативних зв‘язків студентів із професорсько-викладацьким складом мають на меті 

розвиток творчого потенціалу студентів; вироблення індивідуально-орієнтованого стилю 

спілкування між викладачем і студентами; удосконалення техніки спілкування. У вищій школі, 

як у жодній іншій ланці системи освіти, особливо активно протікає взаємодія між студентами та 

викладачами в будь- яких формах навчання. Водночас і результативність навчального процесу 

залежить від здатності педагога встановлювати діалог зі студентом, розуміти й адекватно 

сприймати його не як підлеглого, а як рівноправного партнера, колегу в складному мистецтві 

навчання.   
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СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Принципи навчання – це основні вимоги до навчання, використання яких забезпечує 

ефективне вирішення завдань [2, с.18]. Система дидактичних принципів відповідає логіці 

діяльності вчителя на уроках іноземної мови: від постановки цілей і завдань навчання до 

здійснення контролю за його результатами. 

Принцип цілеспрямованості: плануючи урок, зміст, методи і форми навчання, учитель 

повинен забезпечити усвідомлення учнями всього комплексу завдань кожного уроку. Ці 

завдання повинні відображати основні ланки процесу засвоєння знань: від сприймання 

навчальної інформації до використання знань на практиці. 

Принцип науковості: реалізується в змісті навчального матеріалу, зафіксованому в 

навчальних программах, підручниках та посібниках. Вимагає включення в засоби навчання 

науково перевірених знань, які відповідають сучасному рівню розвитку науки. 

Принцип систематичності передбачає дотримання логічних зв‘язків навчального 

матеріалу. Принцип доступності передбачає підбір методів і засобів навчання, відповідно до 

рівня розумового, морального і фізичного розвитку учнів без інтелектуальних та фізичних 

перевантажень учнів. Принцип свідомості передбачає використання логічних операцій і 

позитивного, відповідального ставлення учнів до навчання. Принцип активності вимагає 

діяльного ставлення учнів до об‘єктів бесіди, створювати проблемні ситуації; які вивчаються. 

Принцип міцності вимагає запам‘ятовувати навчальний матеріал у поєднанні з 
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вивченим раніше. Принцип грунтовності передбачає точність, доказовість і повноту знань. 

Принцип індивідуального підходу у навчанні вимагає: ураховувати рівень розумового 

розвитку учня; здійснювати аналіз досвіду учнів; вивчати мотиви учіння школярів. 

Принцип зв‘язку теорії з практикою передбачає: показувати зв‘язок розвитку науки і 

практичних потреб особистості; використовувати оточуючу дійсність як джерело знань і як 

сферу застосування теорії; доцільно використовувати проблемно-пошукові і дослідницькі 

завдання; поєднувати розумову діяльність з практичною; використовувати зв‘язок навчання з 

життям як стимул для самоосвіти [1, с. 21 ]. 

Наочність у навчанні завжди супроводжується словом вчителя. Академік Л. Занков 

експериментальне досліджував кілька способів поєднання слова вчителя із засобами наочності. 

Через словесне пояснення вчитель може керувати сприйманням наочності, тобто слово і образ 

сприймаються одночасно. Іноді ілюстрація доцільна як підтвердження повідомлення або 

розповіді вчителя, отже, йде за ними. Унаочнення у вигляді схеми, замальовки, креслення, дії 

тощо може створюватися на очах дітей і супроводжувати пояснення [1]. 

При роботі з наочною допомогою вчителю слід враховувати принаймні три моменти: 

1. Перший полягає в аналізі змісту найнаочнішої допомоги. Розглядаючи, наприклад, картину, 

учень повинен бачити все те, що на ній зображено. 

2. Другий момент полягає в тому, щоб створити тенденції в пізнанні учня до переходу думки 

від наочної допомоги до оригіналу, уміло управляти з цієї точки зору розумовою 

діяльністю учнів. 

3. Третій полягає в тому, щоб пов'язати формовані плотські образи з виконанням навчального 

завдання. 

Виняткову роль наочності для молодших учнів не раз підкреслював К.Ушинський: 

«Дитя мислить формами, фарбами, звуками, відчуттям взагалі», тому навчання має ―будуватися 

не на абстрактних уявленнях про слова, а на конкретних образах безпосереднього сприймання 

дитини» [2]. 

Отже, результативне навчання є наслідком творчої реалізації вчителем вимог, які 

органічно витікають із самої сутності дидактичних принципів. 
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ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ В 

МІЖОСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ 

Конфлікт передбачає зіткнення протилежних інтересів і поглядів, напруження і крайнє 

загострення суперечностей, що призводить до активних дій, ускладнень, боротьби, що 

супроводжуються складними колізіями. 

Мескон М., Альберт М. та Хедоурі Ф. вважають, що причинами конфлікту може бути:  

1. Розподіл ресурсів та їх обмеженість. Зауважимо, що навіть у найбільших 

організаціях ресурси завжди обмежені. Керівництву досить складно вирішити, як поділити 

матеріальні, людські та фінансові ресурси між різними групами, щоб досягнути загальних цілей 

організації. Якщо виділити частину цих ресурсів одному керівникові, підлеглому чи групі, то 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F
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інші одержать меншу частину. Отже, розподіл ресурсів майже завжди призводить до 

конфліктів. 

2. Взаємозалежність завдань. Можливість конфлікту наявна завжди, де одна людина 

або група залежить у виконанні завдань від іншої людини або групи. Оскільки всі організації є 

системами, котрі складаються із взаємозалежних елементів, у процесі неадекватної роботи 

одного з підрозділів або людини взаємозалежність завдань може стати причиною конфлікту.  

3. Розбіжність у цілях або несхожість цілей. Можливість конфлікту в організаціях 

збільшується залежно від того, чим більшою стає спеціалізація і поділ їх на підрозділи. Це 

відбувається тому, що спеціалізовані підрозділи самі формують свої цілі й можуть приділяти 

більшу увагу досягненню їх, аніж досягненню цілей всієї організації.  

4. Відмінності в уявленнях про конкретну ситуацію та про цінності. Уявлення про 

певну ситуацію залежить від бажання досягти певної цілі. Замість того, щоб об'єктивно 

оцінювати ситуацію, люди схильні розглядати тільки ті погляди, альтернативи, які (на їхню 

думку) позитивні для групи й особистих потреб. Відмінності в цінностях – дуже поширена 

причина конфлікту. Наприклад, підлеглий вважає, що завжди має право на висловлення своєї 

думки, а керівник переконаний, що підлеглий може це робити тільки тоді, коли його запитають, 

і, безумовно, робити те, що йому кажуть. 

5. Відмінності в манері поведінки та життєвому досвіди Такі відмінності можуть 

збільшувати можливість виникнення конфліктів. Зазвичай майже завжди є люди, які виявляють 

агресивність, ворожість і готові сперечатися з будь-якого приводу. Такі люди створюють 

навколо себе атмосферу конфлікту. 

6. Незадовільні комунікації, (неправильна інформація), неефективне передавання 

інформації є як причиною, так і наслідком конфлікту, що заважають окремим працівникам чи 

групі розуміти ситуацію або погляди інших. Якщо керівництво не може довести до відома 

підлеглих певні новації і переконати їх у необхідності та вигідності їх для них, підлеглі можуть 

відреагувати таким чином, що виникне конфлікт між адміністрацією і підлеглими або й між 

самими підлеглими. 

Такі конфлікти часто виникають через нездатність керівника розробити і довести до 

відома підлеглих точний опис посадових функцій, обов'язків, вимог до праці. 

Розрізняють такі способи або стилі розв‘язання конфлікту: 

Ухилення, уникнення. Цей стиль полягає в тому, що людина намагається відійти від 

конфлікту. Головні способи ухилення від конфлікту: уникнення ситуацій, які провокують 

виникнення суперечностей, і уникнення обговорення питань, що можуть викликати незгоду.  

Згладжування, пристосування. Цей стиль обумовлюється переконанням, що не варто 

злитися, оскільки це в кінцевому підсумку негативно вплине на всіх і потрібно стимулювати 

почуття спільності між членами колективу. 

Примус, конкуренція. У межах цього стилю переважає намагання змусити 

співрозмовника прийняти свою позицію в будь-який спосіб. Той, хто намагається це зробити, не 

цікавиться думкою інших, поводиться агресивно і для впливу на інших використовує владу. 

Цей стиль є ефективним у ситуаціях, коли керівник має велику владу над підлеглими. Недолік 

цього стилю полягає в тому, що він пригнічує ініціативу підлеглих, створює велику вірогідність 

несприйняття всіх факторів, оскільки відображає тільки один погляд. 

Компроміс. Цей стиль характеризується прийняттям позиції іншого, але тільки до 

певної межі. Здатність до компромісу високо цінують в управлінських ситуаціях, оскільки це 

зводить до мінімуму недоброзичливість і часто дає можливість вирішити конфлікт для 

задоволення всіх. Однак використання цього стилю на ранній стадії розвитку конфлікту може 

зашкодити діагнозу проблеми і не дати можливості оцінити всі альтернативні підходи до її 

вирішення. 

Вирішення проблеми (співпраця). Цей стиль характеризується визнанням 

розбіжностей у поглядах і готовністю ознайомитися з іншими, щоб зрозуміти причини 

конфлікту і знайти вихід, прийнятний для всіх сторін. 
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Отже, для того, щоб уникати конфліктів доцільно дотримуватись правил та не йти 

проти свого співрозмовника,знаходити компроміс або кожному з учасників залишатись при 

своїй  думці.  
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КУЛЬТУРА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ  

Спілкування є універсальною реальністю, у контексті якої зароджується та 

здійснюються всі життєдіяльнісні процеси, сприйняття та засвоєння природної та соціальної 

дійсності. Тому спілкування розглядається у контексті професійної підготовки студентів. 

Відповідно перед навчальним закладом  постає декілька завдань, а саме: надати студентові вірне 

уявлення про комунікативні властивості особистості, які необхідні висококваліфікованому 

фахівцю; визначити та створити умови для ефективного формування та удосконалення 

комунікативних навичок та культури ділового спілкування загалом. Враховуючи специфіку 

майбутньої професійної діяльності, стратегія навчання має передбачати розвиток та 

вдосконалення таких сторін спілкування, які сприятимуть  подоланню бар‟єрів спілкування 

(соціального чи психологічного), встановленню продуктивного співробітництва на основі 

психологічного впливу, допоможуть опанувати механізми взаєморозуміння та слугуватимуть 

підґрунтям  комунікативної культури майбутніх спеціалістів [1]. 

Можна стверджувати, що в основі культури ділового спілкування лежать загально 

прийняті моральні вимоги до спілкування, які нерозривно пов‘язані з визнанням неповторності 

й цінності кожної особистості. Поділяючи точку зору дослідників ділового спілкування (Кузіна 

Ф.К., Мальханової І.А., Паркратова В.М. та ін.), вважаємо, що високий рівень культури 

ділового спілкування залежить від наявності або відсутності у суб‘єкта ділового спілкування 

наступних особистісних якостей: відкритості, емпатії, доброзичливості, ініціативності, 

аутентичності, розвинених самопізнання та саморефлексивності. 

Теоретичний аналіз психологічної сторони ділового спілкування дозволив визначити 

психологічну основу формування сукупності особистісних якостей, які необхідно розвивати для 

формування культури ділового спілкування: 

 психологічно вірно і ситуаційно обумовлено вступати у ділове спілкування, 

підтримувати і стимулювати активність партнерів по діловому спілкуванню; 

 психологічно точно визначати «точку» завершення спілкування і максимально 

використовувати соціально-психологічні характеристики комунікативної ситуації, в рамках якої 

розгортається спілкування; 

 прогнозувати реакції партнерів на власні дії, психологічно налаштовуючись на 

емоційний тон співрозмовника, опановувати і утримувати ініціативу у спілкуванні, долати 

психологічні бар‘єри, знімати зайву напругу, бути психологічно відповідним співрозмовникові; 

 провокувати «бажану реакцію» партнера зі спілкування, формувати і скеровувати 

соціально-психологічні настрої партнера; 

 вміти мобілізуватися на досягнення поставленої комунікативного завдання. [2] 

В ході дослідження було з‘ясовано, що для розвитку культури ділового спілкування 

студенту у процесі навчання необхідно навчитися розуміти ділових партнерів через пізнання 

http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihologiya/r333.htm
http://pidruchniki.com/10601019/psihologiya/shlyahi_podolannya_konfliktiv
http://ukr.detective-ua.com/konflicts/
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наступних аспектів своєї особистості: власних потреб і ціннісних орієнтацій; через перцептивні 

вміння сприймати навколишнє середовище без суб‘єктивних спотворень, без прояву стійких 

упереджень щодо тих чи інших проблем, особистостей, соціальних груп; із готовністю 

сприймати нове у зовнішньому середовищі; розвивати свої можливості у розумінні норм і 

цінностей інших соціальних груп і культур; співвідносити свої почуття, психічні стани, способи 

персоналізації з впливом факторів зовнішнього середовища. 

Це підкреслює високу значимість професійно-когнітивних якостей, які формуються у 

процесі навчання на базі дисциплін гуманітарної підготовки і дозволяють сформувати навички 

метакомунікації, вербальної і невербальної комунікації, підвищити конгруентність ділового 

спілкування, а значить, культуру ділового спілкування. Сформована психологічна 

компетентність і навички психологічного аналізу ситуації дозволяють обирати суб‘єкту 

спілкування потрібні стратегії комунікації, той психологічний інструментарій, який здатний 

визначити провідний механізм у міжособистісній взаємодії. Це підвищує якість ділового 

спілкування, допомагає вибору результативних тактик поведінки у діловій комунікації, 

продуктивній взаємодії. [3] 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ФЕНОМЕНА 

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ» 

 

Проблема виховання толерантності має тривалу історію: її першопочатки знайшли 

відображення  в працях давньогрецьких філософів, психологів, соціологів. Філософські джерела 

розглядають толерантність з таких позицій як: форма поваги до іншої людини; складна риса 

особистості, що характеризує менталітет людини; соціальне явище. 

Феномен «толерантність» з огляду на його інтегративний характер є предметом 

вивчення різних наук: філософії, етики, політології, соціології, психології, культурології, 

педагогіки та ін. 

Слово «толерантність» походить від латинського «tolerancia», яке має три значення: 

стійкість, витривалість; терпимість; допустиме відхилення. Ключовим змістом усіх цих слів є 

відсутність небажаної реакції індивіда в ситуації, коли вона можлива або практично вимушена 

[2, с. 8]. 

Терпіння при цьому – це відсутність негативної реакції у конкретній ситуації.  

Терпеливість – властивість індивіда виявляти терпіння, що стає рисою його характеру.  

Терпимість – суспільне явище, яке базується на тому, що переважна кількість індивідів 

(громадян) здатні виявляти терпіння, бути стриманими. Терпимість за змістом узгоджується з 

витривалість, яка може бути як фізична так і психічна [2, с. 8]. 

Аналіз філософської літератури з проблем толерантності свідчить, що толерантність 

досягається через розуміння вияву її протилежності – інтолерантності та нетерпимості, яка 

базується на переконанні, що твоя система поглядів, твій образ життя, група, до якої ти 

належиш, стоять вище за інших. Толерантність та інтолерантність – взаємозворотні поняття: 
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чим більш толерантний індивід, тим він менше інтолерантний та навпаки. Виявлення 

толерантності або інтолерантності можуть розповсюджуватися на різноманітні аспекти 

життєдіяльності людини. Звідси толерантність (інтолерантність): вікова; просвітницька; 

національно-етнічна; релігійна; географічна; політична; класово-соціальна та ін. [2, с. 11]. 

Толерантність та інтолерантність – це особливі стосунки, які формуються, як будь-яке 

ставлення, на підставі оцінки певного об‘єкту (частіше іншого індивіду), завдяки постійному 

зв‘язку з ним. Тобто тут справедливою є формула: зв‘язок → оцінка → ставлення → поведінка 

(наміри) толерантні чи інтолерантні. Ставлення толерантне чи інтолерантне (згідно ситуації) 

можуть наповнюватися певними емоціями: толерантне ставлення, відповідно, позитивними 

емоціями, інтолерантне – негативними [2, с. 4–5 ]. 

В ієрархії стосунків толерантність та інтолерантність відіграють роль базисних. 

Толерантність зароджує довіру, готовність до компромісу та співпраці, а також радість, 

доброзичливість, комунікабельність. Інтолерантність як ставлення породжує негативізм або 

неприязнь, а також негативні емоції – гнів, досаду. У загальному понятті толерантність – це 

відсутність (негативної) реакції індивіда у всіх тих випадках, коли вона можлива та очікувана 

зовнішнім спостерігачем [2, с. 9–10].  

Проблема толерантності в психологічних концепціях характеризується комплексністю, 

складністю та суперечностями, інтерпретується як: підвищення рівня стійкості, терпимості до 

деяких несприятливих чинників; самоактуалізація і виявлення особистістю своїх сутнісних 

людських якостей; самотрасценденція, вихід людини за межі свого «Я»; соціальне і 

етнопсихологічне прагнення до свободи і втеча від неї; умова і форма соціальної адаптації до 

існуючих соціальних відносин; ставлення до об‟єкта; внутрішня установка по відношенню до 

іншого; ціннісне ставлення до іншого і внутрішні підстави подолання егоцентричних 

індивідуальних прагнень; партнерство у спілкуванні; формування культури діалогу.  

Аналіз педагогічних досліджень дозволяє стверджувати, що основними 

методологічними підходами в контексті виховання толерантності у молодого покоління є: 

особистісно орієнтований; культурологічний; діяльнісний; гуманістичний; системний; 

середовищний; аксіологічний; комунікативно-діалогічний підходи. 

Аналіз досліджень (В. Бойко, С. Герасимова, П. Комогорова, О. Скрябіної та ін.) 

дозволяє нам уточнити та доповнити класифікацію видів толерантності: міжнаціональна, яка 

полягає у виявленні терпимості до представників інших етносів; релігійна – терпимість до 

іншої віри; комунікативна, яка виявляється у позитивній комунікативній установці; 

міжособистісна – ціннісне ставлення до іншої людини, незалежно від раси, національності, 

соціального статусу, політичної орієнтації, культурної приналежності [1]. 

На виховання толерантності впливають наступні чинники: виховання, досвід, 

спілкування, культура, цінності, потреби, інтереси, характер, темперамент, звички, емоційність 

та тип поведінки особистості. 
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ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Провідні риси людини як особистості та фахівця формуються в процесі набуття 

професійної освіти, розвиваються безпосередньо в професійній діяльності, актуалізуються в 

процесах професійного становлення та розвитку як суб‘єкта професійного буття. У зв‘язку з 

цим проблема формування особистості педагога як суб‘єкта професійної діяльності є 

актуальною науковою проблемою. 

Теоретичні засади формування професійних якостей майбутніх викладачів висвітлені в 

роботах Ф. Н. Гоноболіна, В. М. Гриньової, І. А. Зязюна, А. К. Маркової, В. А. Сластьоніна та 

ін. У працях Б. Г. Ананьєва, Ю. К. Бабанського, Т. В. Іванова, В. П. Симонова, В. А. Сластьоніна 

та інших, досліджено підходи щодо класифікації професійно-значущих якостей педагога. 

Специфіка педагогічної діяльності ставить перед викладачем ряд вимог, які в 

педагогічній науці визначаються як професійно значимі особистісні якості. Останні 

характеризують інтелектуальну й емоційно-вольову сторони особистості, які суттєво впливають 

на результат професійно-педагогічної діяльності і визначають індивідуальний стиль педагога. 

Професійні якості викладача – це окремі динамічні риси особистості, окремі психічні і 

психомоторні властивості (виражені рівнем розвитку відповідних психічних і психомоторних 

процесів), а також фізичні якості, які відповідають вимогам певної професії й сприяють 

успішному оволодінню цією професією. 

Як зазначають В. А. Сластьонін і Н. Є. Мажор, якості особистості – це сукупність усіх 

соціальних і біологічних обумовлених компонентів особистості, зумовлює його стійку 

поведінку в соціальному і природному середовищі [4]. 

Існують різні підходи до визначення професійно значущих якостей особистості 

викладача. З точки зору ефективності педагогічної діяльності усі якості можна розподілити на 

домінантні та периферійні якості. 

До домінантних якостей відносять гуманність (любов до дітей, вміння поважати їхню 

людську гідність, потреба і здатність надавати кваліфіковану педагогічну допомогу в їхньому 

особистісному розвитку); громадянська відповідальність, соціальна активність; справжня 

інтелігентність (високий рівень розвитку інтелекту, освіченість у галузі предмета викладання, 

ерудиція, висока культура поведінки); правдивість, справедливість, порядність, чесність, 

гідність, працьовитість, самовідданість; інноваційний стиль науково-педагогічного мислення, 

готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень. До домінантних якостей 

дослідники також відносять любов до предмета, який викладається, потребу в знаннях, у 

систематичній самоосвіті; здатність до міжособистісного спілкування, ведення діалогу, 

переговорів; наявність педагогічного такту, що визначає стиль поведінки викладача (спричиняє 

упевненість студентів у доброзичливості викладача, його чуйності, доброті, толерантності). 

До периферійних якостей відносять привітність, почуття гумору, артистизм, мудрість 

(наявність життєвого досвіду), зовнішню привабливість [2]. 

Нинішній викладач вищої школи має володіти високою загальною й педагогічною 

культурою, бути довершеним професіоналом. Професіоналізм людини в будь-якій царині багато 

в чому залежить від рівня сформованості майстерності.  

До особистості педагога пред‘являються великі вимоги. На думку Я. А. Коменського, 

педагоги повинні дбати про те, щоб бути для студентів в одязі зразком простоти, в діяльності – 

прикладом бадьорості і працьовитості, в поведінці – скромності і доброзвичайності, в промовах 

– мистецтва розмови і мовчання, словом, бути зразком розсудливості у приватному та 

суспільному житті. Такий викладач складає гордість навчальному закладу та студентам, і зможе 

гідно виконувати свою посаду, вище якої немає іншої під сонцем [1]. 

Сукупність професійно необхідних якостей та інших особливостей значною мірою 

залежить від сформованості професійної готовності викладача до педагогічної діяльності. У її 
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складі виділяють, з одного боку, психологічну, психофізіологічну і фізичну готовність, а з 

іншого – науково-теоретичну і практичну компетентність як основу професіоналізму [1]. 

Отже, до особистості педагога пред'являються великі вимоги. Професійні якості – це 

індивідуальні властивості суб'єкта діяльності, що необхідні й достатні для її реалізації на 

нормативно заданому рівні і які значущо й позитивно корелюють хоч би з одним (або декількома) її 

основними результативними параметрами – якістю, продуктивністю, надійністю [3]. 

Дослідження засвідчують, що можна виділити найсуттєвіший набір особистісних 

якостей, важливих для професії педагога з точки зору ефективності педагогічної діяльності. 

Ними є домінантні та периферійні якості. Сукупність якостей викладача створює також його 

авторитет. Авторитет педагога, як і авторитет представника будь-якої іншої професії, 

здобувається наполегливою працею. Якщо в межах інших професій звучить вислів «визнаний у 

своїй галузі авторитет», то у педагога може бути лише авторитет особистості [2]. 

Оволодіти професійними якостями одразу неможливо, але слід постійно працювати над 

собою.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Одним із найважливіших етапів захисту магістерської роботи є процедура її підготовки 

та в завершенні – захист. Наукове дослідження при отримані освітнього ступеня «Магістр» за 

спеціальністю «Право» складає невід‘ємну частину освітнього процесу для підготовки 

висококваліфікованого фахівця. Відповідно до Положення про підготовку та захист 

магістерських робіт в Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

від 10 червня 2009 року магістерською роботою визначається самостійна індивідуальна 

кваліфікаційна робота, з елементами дослідництва та інновацій, яка є підсумком теоретичної та 

практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової складових освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів. Магістерська робота є формою контролю набутих студентом або 

слухачем магістратури у процесі навчання інтегрованих умінь, знань, навичок, які необхідні для 

виконання професійних обов‘язків.  

Виконання і захист магістерської роботи є завершальним етапом навчання студентів чи 

слухачів та формою державної атестації випускників. Безпосередньо при написанні 

магістерської роботи є важливий зв'язок між магістерською програмою та темою обраною 

магістрантом, між науковим дослідженням та практичними навичками, які здобуваються під час 

проходження виробничої практики, що забезпечує вузькоспеціалізоване вивчення певної 

правової проблематики. 

Процедура підготовки і захисту магістерської роботи має визначені елементи, які 
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передбачаються та затверджуються кожним вищим навчальним закладом, що мають відповідну 

ліценцію на провадження освітньої діяльності [1]. До основних етапів підготовки та виконання 

магістерської роботи відносять: вибір теми та її затвердження; розробка завдання та складання 

поетапного плану виконання магістерської роботи; опрацювання літературних джерел; збирання 

фактичного матеріалу під час переддипломної практики; обробка матеріалу із застосуванням 

сучасних методів статистичного аналізу; написання першого варіанту тексту, подання його на 

ознайомлення керівнику; усунення недоліків, написання остаточного варіанту тексту, 

оформлення магістерської роботи; подання зброшурованої у твердій палітурці завершеної 

магістерської роботи на кафедру; отримання відгуку керівника магістерської роботи; внутрішнє 

рецензування магістерської роботи; захист магістерської роботи на засіданні Державної 

екзаменаційної комісії. 

Особливу увагу слід звернути на перший елемент - вибір теми та її затвердження. 

Зважаючи, на те що кожна магістерська робота, від творчого задуму до остаточного оформлення 

кваліфікаційної праці, має неповторну специфіку, вибір тематики є вектором у створенні 

майбутнього наукового доробку. Тому, вдала вибрана й обґрунтована тема значною мірою 

визначає доцільність і результативність усього дослідження. Зважаючи, на юридичну специфіку 

дослідження при обранні теми слід провести аналіз потреб розвитку суспільства та визначити 

проблематику суспільних відносин, що потребують удосконалення. Мотивом вибору теми може 

слугувати особистий досвід, творчий потенціал випускника магістратури. Безпосередній 

керівник магістранта має зосередити його увагу на наявності потрібної для майбутнього 

дослідження наукових матеріалів, нормативно-правового базису та доктринальних праць. 

Науковці виводять дефініцію теми дослідження, як методологічну характеристику 

дослідження, що відображає проблему в її характерних рисах, окреслює межі дослідження, 

конкретизуючи основний задум та створюючи передумови успіху роботи в цілому [2, с. 13]. Ми 

вважаємо, що доцільно зазначити про нерозривний зв'язок між обраною освітньою програмою, 

спеціальністю, тематикою дослідження та темою (частина наукової проблеми, яка охоплює одне 

або кілька питань дослідження) обраною магістрантом. 

Отже, тема наукового дослідження має бути актуальною. Незважаючи на складність 

постановки (вибору) теми слід спочатку сформулювати проблему та провівши аналіз, 

передбачити кінцевий результат дослідження, в підсумку виділивши підтеми та окремі питання 

з обов‘язковим визначенням актуальності проблем суспільних відносин, що досліджуються.  
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ПРОФІЛАКТИКА І МЕТОДИ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ У КОЛЕКТИВІ 

 

Спілкуючись, люди взаємодіють між собою. Керівники спонукають підлеглих до праці, 

викладачі - студентів до навчання, батьки виховують своїх дітей. І всі ці види взаємодії є 

конфліктними. 

Профілактика конфлікту, як вид управлінської діяльності, полягає в завчасному 

розпізнаванні, усуненні або ослабленні передумов конфлікту. Успіх цієї діяльності 
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визначається комплексом умов: 

1) знанням загальних принципів управління соціальними колективами й умінням 

використовувати їх для аналізу конфліктних ситуацій; 

2) рівнем загальнотеоретичних знань про суть конфлікту, його причини, види й етапи 

розвитку, що вироблені конфліктологією; 

3) глибиною аналізу конкретної передконфліктної ситуації; 

4) ступенем відповідності обраних методів попередження небезпечної ситуації її 

конкретному змісту; 

Проте слід пам'ятати, що діяльність з попередження конфліктів є непростою справою. 

Тому можливості профілактичної діяльності не варто переоцінювати, через те що існує низка 

чинників, які знижують можливість попередження конфліктів і спрямування розвитку подій у 

конструктивне русло. 

Серед чинників попередження конфліктів виокремлюють: 

1. Психологічні. Вони базуються на непереборному прагненні людини до свободи та 

незалежності, й усілякі спроби втручання в їхні взаємини оцінюються ними зазвичай негативно. 

2. Етичні. Люди вважають свою поведінку суто особистою справою, а втручання 

третьої особи розглядають як порушення загальноприйнятих норм моралі. 

3. Правові. У країнах з розвиненими демократичними традиціями правові норми 

охороняють основні права та свободи особи, а їх порушення в тій чи іншій формі може бути 

кваліфіковано як протиправні дії. 

Оскільки кожен конфлікт пов'язаний із незадоволенням тих чи інших потреб і інтересів 

людей, то попереджати його слід з виявлення тих причин, які потенційно містять у собі 

можливість конфлікту. Різноманітні причини конфліктів мають два рівні: соціальний і 

психологічний. 
Соціальні причини – це економічні, політичні та духовні суперечності соціального 

життя. Методи попередження причин конфліктів цього рівня досить добре відомі й зводяться 

до: 

- проведення економічної та культурної політики, заснованої на принципах соціальної 

справедливості; 

- зміцнення в усіх сферах життя суспільства принципів законності та правопорядку; 

- підвищення культурного рівня населення, істотним елементом якого виступає 

конфліктологічна грамотність. 

Реалізація цих соціальних програм – найнадійніший засіб виключення з соціального 

життя руйнівних конфліктів, як і багатьох інших негативних явищ. 

Будь-який соціально обумовлений конфлікт завжди має психологічну складову. Втім 

високий рівень розвитку людської психіки обумовлює і її відносну самостійність, незалежність 

від того природного і соціального середовища, з яким вона пов'язана. Через це існують форми 

конфліктного характеру, породжені суто психологічними моментами, в яких важко помітити 

той чи інший соціальний підтекст. Попередити або послабити конфлікт психологічного рівня 

можна, тільки нейтралізувавши агресивні відчуття і наміри людей. Найнадійнішим способом 

профілактики конфліктів як психологічного, так і соціального рівня є створення в сім'ї, в 

організації, в колективі, нарешті, в цілому в суспільстві такої морально-психологічної 

атмосфери, яка виключала б саму можливість виникнення причин, що призводять до 

конфліктів.  

Учені та філософи досі сперечаються про досяжність ідеалу загального миру та 

співпраці. Однак вони єдині в тому, що людське суспільство, як і світ у цілому, є постійною 

зміною хаосу та порядку, дезорганізації та організації, суперечності та єдності, конфлікту та 

консенсусу. При чому сама людина, будучи одним з вищих досягнень організованого начала в 

світі, природно покликана затверджувати навколо себе саме це начало, протистояти 

неорганізованості, хаосу, безладу. 

Підтримка та зміцнення співпраці є центральною проблемою всієї тактики 

попередження конфлікту. Її рішення має комплексний характер і включає такі методи: 



487 

 

1. Метод згоди – припускає проведення заходів, спрямованих на залучення потенційних 

учасників конфлікту до загальної справи, під час здійснення якої у можливих 

супротивників з'являються загальні інтереси. 

2. Метод доброзичливості або симпатії  розвиває здібності до співчуття товаришам по 

роботі, партнерам, готовності надати їм практичну допомогу, зрозуміти їхній внутрішній 

стан.  

3. Метод збереження репутації партнера – виникненні будь-яких розбіжностей 

найважливішим методом попередження негативного розвитку подій є визнання гідності 

партнера, вираження належної пошани до його особи. 

4. Метод взаємного доповнення – він припускає спиратися на такі здібності одних членів 

колективу, яких бракує в інших. 

5. Метод недопущення дискримінації людей вимагає виключення акцентування переваги 

одного над іншим, а ще краще – будь-яких відмінностей між ними.  

6. Метод психологічного заохочення – він базується на тому, що настрої людей, їхні 

почуття піддаються регулюванню, потребують певної підтримки.  

Серед різних засобів попередження конфліктів не слід забувати і про властиве людям 

почуття гумору. Будучи дієвим інструментом сприятливого спільного життя людей, гумор 

сприяє розрядці напруги, що виникає інколи в людських взаєминах, є хорошим засобом для 

того, щоб викликати позитивні відчуття. Зиґмунд Фрейд визнавав, що гумор згладжує 

суперечності, застерігає від незадоволеності, а Бернард Шоу стверджував, що іноді варто 

розсмішити людей, аби відвернути їх від бажання вас повісити. Гумор об'єднує людей навіть 

тоді, коли здається, що не вже залишилося жодних сподівань на примирення. Це відбувається 

тому, що за допомогою гумору виявляється хоч якась спільність між ними, загальне для всіх 

людей розуміння смішного. Ці основні правила ділової етики є найважливішою передумовою 

формування тієї атмосфери співпраці, яка створює надійний заслін деструктивним конфліктам. 

Узагальнюючи сказане, слід наголосити, що запобіганню конфліктів сприяє все, що 

забезпечує збереження нормальних ділових відносин, зміцнює взаємну довіру. Профілактика 

конфліктів вимагає не лише знання способів дії на колектив, методів групової психології, а й 

знання особливостей індивідуальної психології, вміння впливати на поведінку окремих людей. 

При цьому важливо враховувати, що існують психологічні типи, що відіграють особливу роль у 

генеруванні конфліктів, мають специфічні риси характеру. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ» В АГРАРНОМУ КОЛЕДЖІ 

 

Навчальна дисципліна «Сільськогосподарські машини» є нормативною. Мета 

навчальної дисципліни – забезпечити здобуття студентами глибоких знань з призначення, 

будови, технологічного процесу роботи та технологічної наладки на задані умови роботи 

сільськогосподарських машин. 

Викладаючи навчальну дисципліну, необхідно звертати увагу студентів на машини і 

знаряддя, які використовуються в зоні розміщення навчального закладу. Для кращого засвоєння 

навчального матеріалу на теоретичних заняттях необхідно широко використовувати 

демонстрацію машин, їх збірних одиниць і робочих органів, схеми, плакати, моделі, макети, 

стенди, інформаційні засоби навчання. Викладач повинен систематично стежити за розвитком 
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науки і техніки в даній галузі знань, включати все нове в навчальний матеріал і вилучати 

застарілу інформацію. 

Теоретичні заняття повинні поєднуватись з практичними заняттями. 

Практичні заняття (ПЗ) слід проводити на робочих місцях, забезпечених необхідним 

обладнанням та інструментом, наочними посібниками (альбомами, технологічними 

інструкційними картами, заводськими інструкціями, плакатами). З метою більш якісного 

проведення ПЗ і забезпечення студентів достатньою кількістю робочих місць, доцільно 

проводити ПЗ за циклами, виходячи з конкретних умов навчального закладу. 

До кожного практичного заняття необхідно розробити конкретні завдання, методичні 

вказівки для їх виконання, інструкційні карти. 

Якісно складена інструкційна карта сприяє ефективному використанню навчального 

часу, створює умови для правильного і швидкого самостійного виконання робіт, самоконтролю 

знань студентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- агротехнічні вимоги до машин; 

- призначення, будову, 

технологічний процес роботи сільськогосподарських машин і механізмів спеціальних 

комбайнів та їх регулювання; 

- способи виявлення і усунення основних несправностей, що виникають під час 

експлуатації сільськогосподарських машин; 

- правила технічного обслуговування сільськогосподарських машин; 

- правила техніки безпеки і протипожежні заходи під час роботи на сільськогосподарських 

машинах, спеціальних комбайнах, зерноочисних і зерносушильних комплексах; 

- способи захисту навколишнього середовища від шкідливих впливів сучасної техніки; 

- особливості використання сільськогосподарських машин в умовах радіоактивного 

забруднення; 

- економічну ефективність сільськогосподарських машин. 

вміти: проводити технологічну наладку сільськогосподарських машин на задані режими 

роботи і працювати на них; виявляти та усувати несправності в роботі сільськогосподарських 

машин; самостійно опановувати конструкції і робочі процеси нових сільськогосподарських 

машин і технологічних комплексів. 

Навчальна програма складається з чотирьох змістових модулів. 

Перший змістовий модуль – «Машини для обробітку ґрунту, посівні машини та машини 

для підготовки і внесення добрив». Темами даного модуля є: «Машини для обробітку ґрунту», 

«Посівні та садильні машини», «Машини для підготовки для внесення добрив». 

Другий змістовий модуль – «Машини для хімзахисту рослин, машини для заготівлі 

кормів та машини для збирання коренеплодів». Даний модуль включає наступні теми: «Машини 

для хімічного захисту рослин», «Машини для заготівлі кормів», «Машини для збирання 

зернових культур». 

Третій змістовий модуль – «Машини для збирання кукурудзи та післязбиральної 

обробки зерна». Цей модуль включає наступні теми: «Машини для збирання кукурудзи на 

зерно, овочевих і ягідних культур та машини для післязбиральної обробки зерна», «Машини для 

збирання овочевих культур», «Машини для збирання плодів і ягід». 

Четвертий модуль – «Машини для збирання коренебульбоплодів, прядильних культур, 

машини для культуротехнічних і земляних робіт, машини для зрошення». Темами цього модуля 

є: «Машини для збирання коренебульбоплодів», «Машини для збирання прядильних культур», 

«Машини для культур технічних і земляних робіт», «Машини для зрошення». 

На теоретичному занятті оцінюється активність студентів, засвоєння ними 

теоретичного матеріалу. За правильні відповіді на поставлені питання, участь в дискусії студент 

може отримати по закінченні заняття під час вивчення матеріалу першого і третього модулів 1 

бал, а другого і четвертого – 0,5 бала. 

Під час практичних занять студенти отримують індивідуальні завдання по визначенню 
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залишкового ресурсу. Правильні розрахунки оцінюються в першому і третьому модулів по 3 

бала, а в другому і четвертому – 2 бали. Під час захисту робіт студенти повинні відповісти не 

менше, ніж на три запитання стосовно теми роботи. 

Підсумковий модуль оцінюється в 10 балів. Студенти отримують три запитання з 

вивчених тем. Загальна кількість питань з модуля – 60. Критерії оцінювання такі ж як і під час 

іспитів. (7-10, 5-6, 3-4, 1-2, 0 балів). 

Самостійна робота студентів оцінюється за наявності конспекту всіх тем, відведених на 

самостійне вивчення. Конспект не повинен бути менше двох сторінок з теми. При цьому 

повинні бути розкриті всі питання теми. Крім того студент повинен дати вичерпну відповідь на 

одне питання з теми. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХІМІЧНИХ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК 

 

Звичка – це  сформований спосіб поведінки, здійснення якого в певній ситуації набуває 

характер потреби, тобто викликає залежність. У сучасній медичній літературі термін «шкідливі 

звички» здебільшого пов‟язують із проблемами вживання психоактивних речовин (ПАР), під 

якими розуміються як хімічні з‟єднання, так і природні продукти, що мають вибіркову 

активність стосовно психічної діяльності, а саме: заспокоюють, стимулюють, дезорганізують 

тощо [1, с. 185]  

До хімічних «шкідливих» звичок відносять: тютюнопаління, вживання алкоголю, 

токсичних і наркотичних речовин. 

За статистикою у світі від тютюнопаління гине більше людей, ніж від уживання 

алкоголю, кокаїну, героїну, СНІДу, насильницької смерті, авто- і авіакатастроф разом узятих.  

Дослідниця М. Гончаренко зазначає, що формування звички до куріння викликає слабку 

збудливу й наркотичну дію, яка серед певної кількості тих, хто має цю шкідливу звичку, створює 

враження, що куріння тонізує й стимулює інтелектуальну активність або, навпаки, заспокоює. 

Однак подібні впливи нікотину не є фізіологічними, вони виснажують нервову систему, а для 

одержання стимулювального ефекту курець повинен постійно, на шкоду здоров‟ю, збільшувати 

кількість тютюну, що викурюється. Речовини, що знаходяться в тютюновому димі, викликають 

не тільки хвороби дихальних шляхів – хронічний бронхіт, бронхіальну астму, рак легенів, 

порожнини рота, гортані й носоглотки, – але й інфаркт, інсульт, виразкову хворобу, рак 

стравоходу, підшлункової залози, шейки матки, передміхурової залози, а також імпотенцію в 

чоловіків і безплідність або викиди в жінок [2, с. 63]. 

Алкоголізм – хронічне захворювання, що характеризується патологічним потягом до 

спиртних напоїв (медичний аспект), форма поведінки, що виражається у зловживанні 

спиртними напоями (соціально-правовий аспект). Зазвичай алкоголізм є наслідком впливу на 

особистість різних негативних соціальних, побутових і психологічних факторів. Прийнято 

виділяти побутове пияцтво (систематичне вживання алкоголю без ознак виникнення 

фізіологічної залежності від нього), хронічний алкоголізм (систематичне вживання алкоголю з 

виникненням фізіологічної і психічної залежності від нього), алкогольний психоз (психічне 

захворювання, яке виникає на ґрунті хронічного алкоголізму) [3, с. 9]. 

Наркозалежність (згідно з класифікацією ВООЗ) відноситься до ряду психічних 

захворювань і характеризується наявністю у хворого проявів аутодеструктивної поведінки. 

Розвиваючись, залежність проходить кілька стадій : соціальну, психічну (ментальну), фізичну 
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(В. Оржеховська). 

Сьогодні розрізняють такі види наркотичних речовин: анальгетики, депресанти, 

стимулятори, галюциногени, психоделітики, інгалянти тощо. Схарактеризуємо їх. Так, 

анальгетики (морфін, кодеїн, опійний мак, героїн тощо) – засоби, які застосовуються в медицині 

як болезаспокійливі і мають гальмівну  дію на центральну нервову систему.  

Депресанти – лікарські препарати, які використовуються в медицині як снодійні, що 

заспокоюють, а при немедичному використанні ці засоби викликають стан сп‟яніння. До них 

відносять алкоголь, барбітурати, транквілізатори. 

Стимулятори (нікотин, кофеїн, кокаїн, амфетамін) упливають на центральну нервову 

систему, викликають підвищення розумової та фізичної активності, відчуття бадьорості, 

припливу сил, упевненості в собі. 

Галюциногени – синтетичний засіб ЛСД, мескалін, псилоцибін, буфотеїн – змінюють 

емоційний стан людини, її відчуття, сприйняття аж до галюцинацій. У медицині такі препарати 

не застосовуються. 

Психоделітики, одержувані з конопель, відрізняються невибагливістю й життєстійкістю. 

До психоделітиків відносять коноплю, гашиш, марихуану, анашу й інші речовини, що 

виконують роль анестезії, але зараз практично в цій якості не використовуються. У медицині їх 

стали застосовувати для лікування ракових захворювань, глаукоми. 

Інгалянти – інгаляційні засоби для наркозу – закис азоту, ефір, хлороформ [2, с. 67–68]. 

Токсикоманія пов‟язана зі зловживанням стимуляторами (наприклад, кофеїн, алкалоїди 

кофеїну – чай (концентрована заварка чаю) і кава)), систематичним вдиханням ароматичних 

летючих речовин. Тривале щоденне приймання стимуляторів викликає виснаження дитячого 

організму, припинення приймання призводить до непрацездатності токсикомана. 

Домінувальними стають ознаки розбитості, утоми, підвищена сонливість, млявість; знижений 

настрій, виникнення суїцидальних думок і намірів. Виникає безсоння, що змушує токсикомана 

вживати снотворні і переходити на інший наркотик [2, с. 69]. 

Отже, тютюнопаління, вживання алкоголю, токсичних і наркотичних речовин є найбільш 

розповсюдженими хімічними «шкідливими» звичками. 
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ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ З ЛЮДЬМИ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ 

 

Люди з обмеженими можливостями - одна з найбільш численних категорій людей. На 

сьогодні, рівень інвалідізації мешканців планети становить більше 1 мільярда людей або 15 

відсотків населення Землі. За даними Пенсійного фонду України, Міністерства соціальної 

політики та Міністерства охорони здоров'я, станом на 01 січня 2015 року в Україні інвалідність 

мають близько  6,1 відсотків людей із загальної кількості населення. З них майже 80 відсотків – 
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це люди працездатного віку. 

Наша держава взяла на себе і виконує конкретні зобов'язання щодо матеріального 

забезпечення людей з інвалідністю, створення для них необхідних правових, соціально-

побутових умов життя, надання ряду пільг, конституційно гарантувала на рівні з іншими 

громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя 

суспільства. Але найголовнішим для таких людей залишається спілкування і прийняття їх 

оточенням. Дехто з нас відчуває певний дискомфорт під час контакту з людьми із обмеженими 

можливостями. Ми ніяковіємо і навіть уникаємо спілкування з ними, боїмося чимось образити. 

Аби цього уникнути, були створенні загальні настанови спілкування  людьми, що мають 

обмежені можливості: 

1. Не дозволяйте собі впадати в екзальтовану жалісливість, яка може образити людину з 

інвалідністю; не перебільшуйте страждання таких людей (більшість із них призвичаїлися до 

свого становища). 

2. Не пов‟язуйте зовнішні ознаки інвалідності із рівнем інтелекту. Сприймайте людину з 

обмеженими можливостями як особистість і саме з цієї позиції спілкуйтесь з нею. Не бійтеся 

пошуткувати, намагайтесь «забути» про специфічний спосіб життя свого співрозмовника. 

3. Пам‟ятайте, інваліди (як і будь-хто) можуть бути різними – і хорошими, і поганими. 

Якщо ви наразилися на неадекватну реакцію у відповідь на пропозицію допомоги, це не 

означає, що так само реагуватимуть інші. 

4. Під час спілкування тримайтесь невимушено та щиро, питайте, чи потрібна 

допомога. Не ображайтесь, якщо ваша пропозиція буде відхилена. 

Окрім загальних настанов є деякі практичні поради щодо того, як діяти у відповідній 

ситуації: 

1. При спілкуванні з людьми, що мають проблеми мовлення: не ігноруйте таку людину, 

не перебивайте її, не виправляйте, не намагайтесь вгадати, що вона хоче сказати. Будьте 

терплячими, дайте їй можливість закінчити думку. Дивіться в обличчя. Не намагайтесь 

прискорити розмову. Якщо спілкування вкрай ускладнене, запитайте чи не хоче людина 

спілкуватися іншим чином (писати, друкувати). 

2. При спілкуванні з людьми з гіперкінезами (мимовільні рухи тіла або кінцівок, 

зазвичай властиві людям із ДЦП або з ушкодженнями спинного мозку): під час розмови не 

відволікайтеся на мимовільні рухи вашого співбесідника. Допомогу надавайте ненав‟язливо, не 

привертаючи до цього загальної уваги. 

3. При спілкуванні з людьми із психічними розладами: люди з психічними 

захворюваннями можуть мати емоційні проблеми або виявляти ніяковість, що ускладнює 

спілкування. У переважній більшості це звичайні люди. Не напружуйтесь, не чекайте на прояви 

агресивності: якщо ви будете дружньо налаштовані, то і вони почуватимуться спокійно. Не 

говоріть різко не підвищуйте голос навіть тоді, коли маєте для цього всі підстави. 

4. При спілкуванні з людьми із затримкою у розвитку: використовуйте просту мову, 

висловлюйтесь коротко і за темою, уникайте усталених виразів, мовних штампів, жаргонізмів. 

Будьте готові повторити декілька разів, сказати іншими словами. Не применшуйте 

інтелектуальні можливості таких людей. Переважно це дієздатні громадяни, що мають право 

підписувати документи і приймати важливі рішення. 

5. При спілкуванні з інвалідами на візку: не чіпайте без дозволу візок, який є частиною 

особистого простору людини. Під час розмови влаштуйтесь так, щоб ваші очі були на одному 

рівні з очима співрозмовника. 

6. При спілкуванні з незрячими: не намагайтеся керувати людиною на відстані, просто 

підійдіть і допоможіть. Уникайте жестів – не забувайте, що вас не бачать. Під час прогулянки 

розказуйте про все, що бачите, обговорюйте спільні враження – запахи,звуки. Попереджайте, 

якщо вам потрібно на певний час відійти. 

7. При спілкуванні з людьми із вадами слуху: щоб привернути увагу, помахайте рукою, 

легенько торкніть за плече. Дивіться у вічі. Говоріть короткими простими реченнями, чітко 

вимовляйте слова, не кричіть. Потурбуйтесь, щоб ніщо не заважало людині з вадами слуху 
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бачити ваш вираз обличчя, артикуляцію та жести. Це особливо важливо для тих, хто вміє читати 

по губах. Якщо вас просять повторити, перефразуйте. Не соромтеся перепитати, чи вас 

зрозуміли. Запитайте, чи не краще буде переписуватися. Якщо людина використовує мову 

жестів, звертайтесь безпосередньо до співрозмовника, а не до сурдоперекладача. 

Не стороніться людей з обмеженими можливостями. Якщо Ви готові вести себе з ними 

з повагою й розумінням – вони не образяться, якщо Ви помилитесь. 
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ШЛЯХИ ЗОВНІШНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ ВИКЛАДАЧА 

 

У структурі педагогічної майстерності викладача важливими є всі її елементи, оскільки 

вони забезпечують гармонійність його особистості, єдність внутрішнього світу та зовнішнього 

вираження. У процесі формування й подальшого розвитку професійної майстерності викладача 

вищого навчального закладу надзвичайно важливу роль відіграє володіння ним педагогічною 

технікою, адже саме завдяки їй викладач зможе досягти успіху у професійній діяльності. 

Зовнішня техніка є невід‟ємним елементом особистісного ресурсу, через який виявляється 

духовне багатство й емоційна насиченість педагога і водночас – важливим виховним засобом у 

педагогічній взаємодії зі студентами. 

Елементами зовнішньої техніки викладача є вербальні (мовні) й невербальні засоби. 

Саме через них педагог виявляє свої наміри, саме їх «читають» і розуміють студенти.  

Дослідження засвідчують, що невербальні засоби, зокрема жест, можуть мати більшу 

вагу у спілкуванні, ніж слово. Багато дослідників стверджують, що 

зовнішнійвиглядпедагогамаєбутиестетичновиразним. Для викладача є неприпустиме недбале 

ставлення до своєї зовнішності та надмірна увага до неї. Головна вимога щодо одягу викладача 

скромність та елегантність. Химерна зачіска, незвичайний фасон плаття  і часті зміни кольору 

волосся відвертають увагу. Однак викладач має і стежити за модою, його вигляд повинен 

викликати позитивне ставлення студентів, хоча першим приносити моду і цим привертати 

загальнуувагу не варто[1; 2]. 

Виокремити у зовнішності головне допомагає викладачу його пантоміміка ‒  

виражальні рухи всього тіла або окремої його частини, пластика тіла. Педагогу слід вчитися 

вмінню триматися, підтягнутості, зібраності. Гарна, виразна постава передає внутрішню 

гідність. Пряма хода, зібраність свідчать про впевненість педагога у своїх силах, водночас 

згорбленість, опущена голова, млявість рук – про внутрішню слабкість, її невпевненість у собі. 

Люди рідко мають гарну поставу від природи, майже завжди вона – результат спеціальних вправ 

і сформованої звички. 

Вчені підкреслюють, що викладач мусить виробити манеру правильно стояти перед 

студентами на занятті (ноги на ширині 12-15 см, одна нога трохи висунута вперед). Усі рухи і 

пози повинні бути позначені витонченістю і простотою. Естетика пози не припускає поганих 

звичок: похитування вперед-назад, тупцювання, манери триматися за спинкустільця, крутити в 

руках сторонні предмети, почісувати голову, потирати носа, триматися за вухо [3, с. 46]. 

http://naiu.org.ua/useful/etika-spilkuvannya/
http://fp.com.ua/articles/osoblivosti-spilkuvannya-z-lyudmi-iz-obmezhenimi-mozhlivostyami/
http://boyarka-archive.cspr.info/2014/04/osoblivosti-spilkuvannya-z-lyudmi-iz-obmezhenimi-mozhlivostyami/?page_id=8828&print=pdf
http://boyarka-archive.cspr.info/2014/04/osoblivosti-spilkuvannya-z-lyudmi-iz-obmezhenimi-mozhlivostyami/?page_id=8828&print=pdf
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Викладачу слід звернути увагу на ходу, адже вона також несе інформацію про стан 

людини, її здоров'я, настрій. Дисгармонія у ході відчувається і сприймається не на користь 

педагогові. Педагог має працювати над виробленням «летючої»ходи та гарної постави, у цій 

справі йому можуть допомогти поради К. Станіславського [2]. 

Ряд науковців стверджують, що жест педагога мусить бути органічним і стриманим, без 

різких широких вимахів і гострих кутів. Перевага віддається округлій і скупій жестикуляції. 

Варто звернути увагу і на такі поради: близько 90 % жестів слід робити вище пояса, так як 

жести, зроблені руками нижче пояса, нерідко мають значення невпевненості, невдачі. Лікті не 

слід тримати ближче, ніж за 3 см від корпуса. Менша відстань символізуватиме нікчемність і 

слабкість авторитету. 

У навчально-методичній літературі зустрічаємо такі вимоги до жестів: невимушеність, 

стриманість, доцільність. Варто враховувати, що жести, як і інші рухи корпуса, найчастіше 

попереджують хід висловлюваної думки, а не йдуть за нею [1; 3]. 

У навчально-методичній літературі визначені такі шляхи зовнішньої виразності 

педагога: навчитися диференціювати й адекватно інтерпретувати невербальну поведінку інших 

людей, розвивати вміння «читати обличчя», розуміти мову тіла, часу, простору у спілкуванні; 

прагнути розширити особистий діапазон різних засобів шляхом тренувальних вправ і 

самоконтролю зовнішньої техніки; домагатися того, щоб використання зовнішньої техніки 

відбувалося органічно з внутрішнім переживанням, як логічне продовження педагогічного 

завдання, думки і почуття викладача [1; 3].  
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УМОВИ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ У МОВЛЕННЄВОМУ СПІЛКУВАННІ 

 

Спілкування визначається як передача інформації у будь-якій формі від однієї особи до 

іншої безпосередньо або за допомогою засобів зв'язку будь-якого типу. Одні автори вважають 

спілкування різновидом діяльності, оскільки воно вміщує в себе стандартну структуру 

діяльності. Інші припускають, що спілкування - компонент будь-якої діяльності. Імовірніше, що 

виступаючи окремою психологічною категорією, спілкування однак тісно пов'язане з 

діяльністю, а саме - виступає способом організації діяльності. 

За формою існування мови розрізняють спілкування усне та письмове. Усне 

спілкування, як правило, пов'язане з ознаками контактності і безпосередності, а письмове – з 

ознаками дистантності й опосередкованості. У письмовому тексті втілюються складніші форми 

мислення, що відображаються у складніших мовних формах: відокремлені звороти, експресивні 

синтаксичні фігури і багато інших. Письмовий текст передбачає тривале обдумування. Усний 

текст разом з ситуацією, жестами, мімікою, інтонацією дозволяє про щось не сказати, а 

показати, при цьому він не припускає переробки тексту, окрім уточнень. 
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Важливим компонентом психологічної структури спілкування виступає 

взаєморозуміння, як розшифрування партнерами повідомлень і дій одне одного, що відповідає 

їх значенню з погляду їхніх авторів. Виокремлюють три рівні взаєморозуміння: згоду, 

осмислення та співпереживання. Під згодою слід розуміти достатньо взаємопогоджені оцінки 

ситуації та правила поведінки кожного учасника спілкування. Це зовнішній (формальний) 

рівень взаєморозуміння. Уміння зрозуміти ситуацію і підпорядкувати свої емоції та поведінку 

до неї та до поведінки інших – необхідна умова спільної діяльності. Підкоритись розумним 

нормам поведінки – перший крок до взаєморозуміння. Згода як формальний рівень 

взаєморозуміння проявляється в різних видах спілкування: соціально-рольовому або 

анонімному, функціонально-рольовому, неформальному. 

Розуміння як осмислення – другий рівень – це такий стан свідомості, коли в суб'єкта 

виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і добраних засобів впливу. Без такого стану 

неможливо продовжувати спілкування з метою координації дій у спільній діяльності. 

Характерним для нього є відчуття внутрішнього зв'язку, організованості в обговоренні, 

встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Розумінню як осмисленню сприяють діалог, 

уміння знайти спільну мову, слухати одне одного й аналізувати погляди кожного. Бажання 

осмислити – ознака високих моральних якостей людини та її культури спілкування. 

Взаєморозуміння як співпереживання передбачає здатність ураховувати стан 

співрозмовника. Стан людини можна визначити за експресією обличчя, жестами, позою, які 

дають змогу не лише побачити ставлення людини до іншого, а й до інформації, яку він часом 

намагається приховати. Особливого значення розуміння як співпереживання набуває під час 

неформального спілкування, зокрема сімейно-інтимного. Навіть якщо людина затамувала свою 

образу, роздратування або любов, вона все-таки плекає надію, що її зрозуміють. Станіславський 

К. писав, що зрозуміти – це означає відчути. Щоб досягти взаєморозуміння, кожен має 

продумати, що він хоче сказати іншому, знайти слова, які б донесли його думку, і розшифрувати 

інформацію (словесну та несловесну), яку свідомо і несвідомо передав йому інший. 

Під час спілкування люди постійно обмінюються інформацією. Але до свідомості іншої 

людини потрапляє не вся інформація, яка передається. У результаті досліджень встановлено: 

якщо всю задуману людиною інформацію прийняти за 100%, то словесної форми набирає лише 

90% цієї інформації, людина висловлює лише 80% задуманої інформації. Водночас інша людина 

вислуховує тільки 70% цієї інформації, а розуміє 60%. У пам'яті ж іншої людини залишається 

лише 24% задуманої та висловленої інформації. 

Знаючи це, кожний співрозмовник для досягнення повного взаєморозуміння має дуже 

відповідально ставитися до передавання інформації та її осмислення. Тому під час спілкування 

варто перевіряти ефективність передавання інформації та її розуміння, намагатись вживати 

загальновідомі терміни, користуватиметься зрозумілою для співрозмовника мовою, враховуючи 

його інтелектуальний рівень. 

Процес розуміння залежить також від моральних і психологічних установок 

особистості до певних ідей або до того, хто їх передає. Якщо ці установки позитивні, то процес 

сприймання відбувається успішно, у протилежному випадку з'являються бар'єри. Подолати їх 

можна, лише поступово змінюючи установки. Наприклад, нині в Україні багато людей 

скептично і з недовірою ставляться до бізнесменів, підприємців. Ці негативні установки погано 

впливають і на результативність сприймання інформації, яка надходить від останніх. Щоб 

змінити ставлення до бізнесу, забезпечити взаєморозуміння бізнесменів і широкого загалу, треба  

змінити установки і у бізнесменів (вони мають виходити з того, що роблять корисну справу не 

тільки для себе, а й для інших, для держави взагалі), і у населення (яке мусить зрозуміти, що без 

нових підходів до економіки навряд чи можна зрушити з місця). 

Найбільш значимими факторами сприйняття людьми один одного є: 

- психологічна чутливість, що представляє собою підвищену сприйнятливість до 

психологічних проявів внутрішнього світу інших людей, увага до нього, стійке прагнення і 

бажання в ньому розібратися; 

- знання можливостей, труднощів сприйняття іншої людини і способів попередження 
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найбільш імовірнісних помилок сприйняття, яке ґрунтується на особистісних якостях партнерів 

по взаємодії, їх досвіді взаємин; 

- навички та вміння сприйняття і спостереження, що дозволяють людям швидше 

адаптуватися до умов, що дають можливість уникати труднощів у спільній діяльності, що 

запобігають можливі конфлікти у взаємодії та спілкуванні. 

Отже, у ситуації спілкування образ партнера виникає як результат комунікації, що 

регулює процес спілкування. Партнер постає не тільки як людина певного віку, статі, а і як 

особистість, що має лише їй властиві інтелектуальні, емоційні та вольові риси. Їх пізнання є 

головним завданням взаєморозуміння. 
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ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 

Вибір професії  для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті, подальшого 

шляху навчання і праці. Без перебільшення можна сказати, що для випускників 

загальноосвітньої школи – це завжди проблема номер один. У сучасних умовах світ професій 

дуже рухливий: немала частина старих професій зникає, багато виникає нових спеціальностей. 

Спостерігається масова перекваліфікація. Професійна орієнтація у школі повинна врахувати 

перехід до більш престижних, цікавих і оплачуваних професій, тенденцій зростання зайнятості 

в невиробничій сфері. Учень повинен знати якомога більше професій, їх особливостей, вміти 

порівняти свої можливості з вимогами професій до її носіїв. 

Профорієнтаційна робота в школі повинна служити одній меті – активізувати учня, 

сформувати у нього прагнення до самостійного вибору професії з урахуванням отриманих знань 

про себе, своїх здібностей і перспективах їх розвитку. В цьому йому повинні допомогти батьки, 

вчителі та психологічна служба школи.  

Система профорієнтаційної роботи загальноосвітнього навчального закладу обумовлює 

допомогу учням у професійному самовизначенні. При цьому специфіка роботи визначає 

можливість і необхідність організації спільної роботи фахівців різних професійних галузей, а 

саме: медиків, психологів, фахівців центрів зайнятості населення й інших. 

Профорієнтаційна робота з учнями у школі включає всі необхідні аспекти життя та 

дійсно готує до майбутньої професійної діяльності. Цю роботу в школі здійснюють учителі всіх 

навчальних предметів, класні керівники, інші педагогічні працівники, фахівці різних галузей 

виробництва. 

Провідна роль у профорієнтаційній роботі належить класному керівникові. Він 

упродовж тривалого часу спостерігає за учнями свого класу, вивчає їх індивідуальні 

особливості, інтереси, здібності й нахили, контактує з батьками, знає виховний потенціал 

кожної сім'ї, що дає йому змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні.  
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Профорієнтаційна робота повинна здійснюватися на всіх вікових етапах, але саме 

період ранньої юності є найбільш сензитивним для формування готовності учня до 

професійного самовизначення. Професійне самовизначення стає центральним новоутворенням 

у старшому шкільному віці. Це нова внутрішня позиція, що включає усвідомлення себе як члена 

суспільства, прийняття себе в ньому. 

Ефективність процесу формування професійних намірів, інтересів та професійного 

самовизначення учнів в значній мірі залежить від використовуваних вчителем форм та методів 

професійної орієнтації. Форми профорієнтаційної роботи залежать від кількості учнів. 

Розрізняють колективні й індивідуальні форми роботи. 

За структурними компонентами форми й методи профорієнтації можна розділити: 1) 

форми й методи ознайомчої профорієнтаційної роботи; 2) форми й методи професійної 

орієнтації, що активізують діяльність учнів з підготовки до вибору професії; 3) методи вивчення 

особистості школярів з метою профорієнтації. 

Основними методами  профорієнтаційної роботи є: урок у навчальних майстернях (на 

виробничих комбінатах) із повідомленням певних відомостей профорієнтаційного характеру, а 

також із демонстрацією в ході уроку чи лабораторно-практичного заняття; профорієнтаційний 

урок (використовують різні методи: бесіду, розповідь, пояснення, диспут, самостійне складання 

професіограм, звітів про профорієнтаційні заходи); профорієнтаційна бесіда – найбільш 

поширений метод, тематика повинна відпов

 демонстрація об‟єктів, 

процесів, які вивчаються, може служити не лише підтвердженням викладеного матеріалу, але й 

джерелом знань (наприклад, спостереження за працею робітників під час екскурсії); перегляд і 

обговорення художніх фільмів, телепередач профорієнтаційного змісту; професіографічні 

екскурсії на підприємства та у професійні навчальні заклади; виставки, їх проведення доцільне 

під час масових заходів (профорієнтаційних конференцій, зборів, зустрічей зі спеціалістами та 

ін.); профорієнтаційні зустрічі зі спеціалістами різних галузей спрямовані на формування 

позитивних установок на сприйняття професіографічного матеріалу з метою його аналізу та 

узагальнення; участь у днях відкритих дверей у професійних навчальних закладах; тематичні, 

літературно-художні вечори, усні журнали мають пізнавальне і виховне значення, розвивають 

професійні інтереси учнів і відіграють активізуючу роль. 

При роботі з юнаками щодо їх професійного самовизначення та вибору майбутньої 

професії в школі використовуються такі методи: опитування, анкетування, інтерв'ю, 

спостереження, тести. Проводиться спільна робота психологічної служби та вчителів, така як, 

наради, семінари, «круглі столи», ділові ігри, тренінги, конференції. 

Аналіз практики загальноосвітніх установ показує, що старшокласники відчувають 

значні труднощі при виборі майбутньої професії внаслідок незнання технологій професійного 

самовизначення, невміння проектувати свій життєвий і професійний шлях в сучасних ринкових 

умовах. Обрані випускниками професії не повною мірою відповідають, з одного боку, потребам 

ринку праці, а з іншого, особистісним якостям самих учнів. 

Рішення даної проблеми передбачає пошук нових підходів до організації професійної 

орієнтації з урахуванням тих змін, які відбулися в освітній системі: поява нових видів освітніх 

установ, різнорівневих освітніх програм, реалізація профільного навчання, варіативності освіти 

та ін.  

В даний час від школи потрібно створення умов для формування у підлітка 

індивідуального освітнього запиту, особистісної потреби у виборі професійної діяльності, 

готовності до професійного самовизначення і подальшої самореалізації в нових економічних і 

соціокультурних умовах. 
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ОПТИМАЛЬНИЙ ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Від методів навчання значною мірою залежить розвиток учнів, якість засвоєння ними 

знань і набуття навичок самостійної роботи. Проблемі вибору методів навчання значну увагу 

приділяли відомі педагоги Я.-А. Коменський, Й. Песталоцці, А. Дістервег, К. Ушинський, 

Л. Занков та інші.  

Для оптимального вибору методів навчання доцільно використовувати системний 

підхід, який вимагає розглядати процес навчання і всі його компоненти у закономірних 

взаємозв'язках. За дослідженнями вчених, процедура вибору методів навчання передбачає певні 

етапи. Спочатку необхідно вибрати найраціональніше поєднання методів навчання за джерелом 

і логікою засвоєння інформації, рівнем пізнавальної діяльності учнів, потім - методи 

стимулювання, які б забезпечили формування пізнавального інтересу учнів планованої теми. 

Окрім цього, слід врахувати час проведення уроку, визначити етапи, на яких доцільно 

застосувати методи контролю і самоконтролю [1]. 

У дидактичній літературі називаються причини-фактори, які впливають на вибір 

методів навчання. Серед них: цілі навчання; рівень мотивації навчання; реалізація принципів і 

закономірностей навчання; зміст, який необхідно реалізувати; кількість і складність навчального 

матеріалу; рівень підготовленості учнів; вік і працездатність учнів; сформованість навчальних 

навичок; час навчання; матеріально-технічні та організаційні умови навчання; характер взаємин 

між учителем і учнями; кількість учнів у класі; рівень підготовленості вчителя; тип і структура 

заняття; специфіка предмета [2]. 

Дослідниками сформульовані загальні вимоги щодо оптимального поєднання методів 

навчання [3]. Вибір їх залежить від: 

- навчальної дисципліни. Виділяють методи, які успішно використовують у процесі вивчення: 

всіх навчальних дисциплін (пояснення, бесіда, робота з книгою тощо); певної групи 

предметів (лабораторні, дослідні роботи тощо); 

- теми уроку, його мети (навчальної, виховної, розвиваючої). На уроці засвоєння нових знань 

доцільно використовувати бесіду, розповідь, демонстрацію або ілюстрацію. Урок перевірки і 

корекції знань, умінь і навичок потребує використання методу вправ, тестів, контрольної, 

самостійної роботи; 

- змісту і структури навчального матеріалу. Якщо матеріал складний, не пов'язаний з раніше 

засвоєними учнями знаннями, використовують переважно словесні методи. За умови, що 

матеріал невеликий за обсягом і знайомий учням, застосовують практичні методи навчання; 

- часу, відведеного на засвоєння матеріалу. Перевагу надають методам, за використання яких 

навчальна мета досягається при менших затратах часу; 

- навчально-матеріальної бази школи. Добре обладнані навчальні кабінети, наявність наочних 

посібників сприяють широкому використанню методів демонстрації, ілюстрації, 

лабораторних, дослідних робіт; 
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- вікових особливостей навчально-пізнавальної діяльності учнів, їх індивідуальних 

можливостей та рівня загальної підготовленості класу; 

- черговості уроку за розкладом занять. Недоцільно проводити контрольну, самостійну роботу 

або пояснювати складний за змістом матеріал на останніх уроках, після уроку фізкультури 

тощо; 

- здібностей, нахилів майстерності вчителя. Одні вчителі добре розповідають, інші вдало 

організовують дискусію, пізнавальні ігри. Вчитель повинен використовувати не лише 

методи, які йому найкраще вдаються, а й постійно вдосконалювати свою майстерність.  

Отже, застосування вчителем усього набору методів навчання у їх численних 

комбінаціях і поєднаннях забезпечує високу ефективність навчання і розвитку школярів на 

уроках іноземної мови. Провідна роль завжди належить учителеві, а успішність освітнього 

процесу залежить від того, наскільки аргументовано, доцільно і майстерно він застосовує 

конкретні методи навчання. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПОНЯТТЯ «ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ» 

 

Падіння освітнього і культурного рівня української молоді, посилення бездуховності, а 

також зниження ролі освіти і недооцінка значення виховання – це головні причини, що 

актуалізують проблему громадянського виховання підростаючого покоління в сучасному 

суспільстві [1]. 

До проблеми громадянського виховання зверталися такі зарубіжні дослідники: 

Д. Пріслі, Ж.-Ж. Руссо, К. Гельвецій, Г. Гегель, а також українські вчені: М. Костомаров, 

К. Ушинський, А. Макаренко, В. Сухомлинський. Із психологічної точки зору проблеми 

громадянського розвитку особистості досліджували: Б. Ананьєв, І. Бех, М. Боришевський, 

П. Ігнатенко, О. Киричук. Н. Косарева, Л. Крицька, Л. Поплюжний. Питанням громадянського 

виховання присвячені роботи В. Андрущенка Т. Завгородньої, У. Кецик Л. Корінної, 

І. Кучинської, М. Прищак, Л. Рехте, М. Рудь, Л Сохань, Б. Ступарик, К. Чорної, В. Шинкарука та 

ін. Проблему громадянського виховання студентської молоді, досліджували: Т. Ліхневський, 

М. Михайліченко, Н. Нікітіна, А. Панчук, В. Плахтєєва, І. Сопівник, І. Щербак та ін.   

Метою цієї роботи є окреслення поглядів науковців щодо означення поняття 

«громадянське виховання». 

«Концепція громадянського виховання» поняття «громадянське виховання» розкриває 

як процес формування громадянськості, наголошуючи, що це – інтегрована якість особистості, 

що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично 

дієздатною та захищеною. Громадянське виховання передусім спрямоване на виховання у 

особистості чуйного ставлення до оточення, заохочення до суспільного життя, в якому права 

людини є визначальними [5, с. 7–13]. 

На переконання філософів античності, ідеальний громадянин успішної держави, це той, 
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для кого головне в житті – служіння інтересам держави, їхня підтримка, захист, а також 

сумлінне виконання громадянського обов‟язку, який є критерієм поняття «доброчесність» (у 

перекладі на сучасну термінологію – «громадянськість») [3, с. 9].  

Актуальною на сьогодні є думка німецького філософа І. Канта, який переконував, що у 

громадянському вихованні варто дотримуватись загальнолюдських цінностей, які зближують, 

об‟єднують людей різних національностей [3].  

За часів Козацької держави громадянськість, за визначенням видатного українського 

історика М. Грушевського, трактується як «високий рівень національної свідомості, 

патріотизму, активності народу, його героїчна боротьба за свободу і незалежність» [2, с. 115]. 

У студентської молоді виховання цінностей громадянського суспільства засноване на 

усвідомленні нею своїх прав та обов‟язків. Водночас це процес, який передбачає безпосередню 

участь у діяльності інститутів громадянського суспільства: навчальних закладів, професійних, 

неурядових об‟єднань, засобів масової інформації, національно-культурних і релігійних 

організацій [5].  

Сучасне громадянське виховання, на думку О. Сухомлинської – це підготовка молоді 

«до життя в громадянському демократичному суспільстві, взаємопов‟язаному світі; визнання і 

прийняття цінностей, що є головними, визначальними для цього суспільства» [6, с. 3]. 

Громадянське виховання нерозривно пов‟язане з відродженням нації, демократизацією та 

гуманізацією суспільства, поглибленням самоуправління народу.  

Переконливо, що виховання громадянина має бути спрямованим на розвиток 

національної самосвідомості, патріотизму, культури міжетнічних відносин, правосвідомості, 

політичної культури, бережного ставлення до природи, культури поведінки особистості, 

моральності. 

Важливість громадянського виховання для суспільства проявляється: у його політико-

правових основах, що свідомо або несвідомо визнається більшістю; у впливі домінантних 

цінностей на духовний світ людини (її світогляд, моральність); у активній поведінці в усіх 

сферах життя; у забезпеченні громадянської і патріотичної єдності людей [4]. 

Отже, громадянське виховання нині розглядається як широка освітня концепція, що 

спрямована не лише на формування у майбутніх громадян уявлень про сучасні соціальні 

проблеми і шляхи їхнього вирішення, але і на виховання певних особистісних якостей, умінь і 

позицій, необхідних громадянину демократичного суспільства з урахуванням головної мети 

виховання – становлення свідомого громадянина. 
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ СТУДЕНТІВ АГРАРНИКІВ ЯК 

НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 

Громадянське виховання є найважливішою проблемою сучасного українського 

суспільства. Навчальний заклад, окрім просвітницької, навчальної функцій виконує й виховну 

функцію, виховуючи активного, корисного для суспільства громадянина.  

Актуальність громадянського виховання у студентів аграрників є пріоритетною в 

освітній політиці держави. Реалізація державних програм, спрямованих на виховання людини, 

як громадянина своєї країни, вимагає переосмислення всієї педагогічної й соціальної діяльності 

державних інститутів, причетних до виховання й освіти молоді. 

 це система ціннісних орієнтацій та настановлень людини, які 

відображають спосіб її ставлення до когось або до чогось.  

Громадянська позиція людини 

питань.  

Сучасні тенденції розвитку України як демократичної правової держави актуалізували 

проблему громадянського виховання особистості в суспільстві. Перед соціальними 

інституціями освіти поставлено завдання – формувати громадянина, найвищою цінністю якого є 

любов до Батьківщини та свого народу. 

Як вказано в українському педагогічному словнику: «Громадянськість – це 

усвідомлення кожним громадянином своїх прав і обов‟язків щодо держави, суспільства і 

почуття відповідальності за їх становище». Звідси, громадянське виховання спрямоване на 

формування особистості, яка відповідально ставиться до власних громадянських обов‟язків, 

глибоко усвідомлює, що від її дій залежить як і власне життя, так і доля близьких людей, народу 

й держави [1]. Отже, в процесі громадянського виховання формується громадянин держави, від 

суспільної активності якого залежатиме доля нашої країни, її майбутнє. 

У «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності» зазначається, що громадянське виховання – це процес формування 

громадянськості як інтегрованої якості особистості, що надає людині можливість відчувати себе 

морально, соціально, політико, юридично дієздатною та захищеною [2]. 

Національне та громадянське виховання має забезпечити всебічний розвиток, 

гармонійність і цілісність особистості, розвиток здібностей і обдарувань, збагачення на цій 

основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, формування 

громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності. 

Суспільна потреба у громадянському вихованні молодої особистості займає важливе 

місце у низці державних документів (Конституція України; Закон України «Про освіту» ; Закон 

України «Про загальну середню освіту»; Концепція виховання дітей та молоді в національній 

системі освіти; Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української 

державності тощо). 

Формування активної громадянської позиції особистості одночасно органічно 

поєднується з вихованням здатності до критичного мислення, умінням відстоювати свої права 

та переконання, усвідомлювати свої обов‟язки, виявляти толерантність до поглядів іншої 

людини, керуватися у вияві соціальної та громадянської активності демократичними 

принципами. Саме на базі демократичних цінностей, як зазначається у Концепції 

громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, можливе 

об‟єднання різних етносів і регіонів України задля розбудови й вдосконалення суверенної, 

демократичної держави та громадянського суспільства. 
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Юнацький вік є сенситивним для формування активної громадянської позиції, оскільки: 

- в юнацькому віці інтенсивно розвиваються моральні та інтелектуальні сили людини, 

формується духовний світ, визначаються риси характеру особистості. Д. Фельдштейн 

зазначає, що «в цьому віці індивід виходить на якісно нову соціальну позицію, у цей час 

формується його ставлення до себе як до члена суспільства. Отже, від того, як протікає 

соціальна орієнтація в цей період, залежить, на скільки повно й комплексно будуть 

сформовані соціальні установки людини» [3, с. 149]; 

- новоутворення ранньої юності передбачає розвиток рефлексії, а на її основі самосвідомості, 

інтенсивне формування моральної сфери особистості, вироблення позиції особистості 

щодо основних питань, які диктуються соціальною дійсністю, професійним 

самовизначенням, виробленням і засвоєнням моральних цінностей, соціально-рольової 

ідентифікації. 

Таким чином, виховуючи громадянина, необхідно формувати у нього комплекс 

інтегрованих якостей особистості, навчити його приймати обгрунтовані рішення, бути 

відповідальним, брати участь у вирішенні соціальних проблем. Адже ці складові є основою 

формування його активної громадянської позиції. 
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АРХЕТИПИ В СЛОВ’ЯНСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ 

 

Архетипи нашої культури мають витоки з індоєвропейської міфології: слов‟янська 

культура споріднена з ведичною традицією, вплив якої проявляється в особливих символічних 

формах, характерних для язичництва. О. Тополь відзначає: «Стародавні слов‟яни були людьми 

ведичної культури» [4, с. 468]. 

Архаїчна світова міфологія заснована на принципі бінарних опозицій. Вітчизняний 

дослідник О. Кузьменко наголошує на тому, що особливістю менталітету індоєвропейських, 

китайських, семітських народів на певному етапі розвитку було розуміння світу за допомогою 

двоїстих кодів. Із часом відбувся перехід до троїстих (трійці) кодів [1, с. 176]. Двоїстість 

міфологічного світоуявлення заснована на протиставленні наступних світів: олюдненого, 

«свого» буття (світу культури), та світу «чужого», ворожого [2, с. 14]. 

О.Кузьменко зазначав: «На мою думку, превалювала та превалює ідея троїстості в 

способі мислення індоєвропейців. Вся культура індоєвропейської спільності базується на цій 

засаді, на цій ментальності» [1, с. 176].  

Розглядаючи троїсту модель світовлаштування вітчизняний дослідник В.Рубан 

зауважив: «В космогонічному епосі українців діє багато божистих пар, які, власне, і виконують 

функцію множинного у непізнаванності Бога. Це: Лада і Ладо, Діва і Дів, Ягна і Ягн, Ярило і 

Ярила» [3, с. 256]. 
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В обрядовості українців і досі спостерігаємо символізм, в якому відображено прадавні 

архетипи чоловічого та жіночого. Наприклад, у народній весільній обрядовості і наречений та 

наречена мають  такі символічні образи: князь і княгиня, Місяць і Сонце, Зоря і Місяць, Вогонь 

і Вода, Лебідь і Лебідка, Голуб і Голубка тощо. Таїнство єднання чоловічого і жіночого початків 

є священним.  

Архетипний образ старої в українській міфології має як позитивний, так і негативний 

відтінок: мудрість – це збагачення знаннями, яке може нести як позитивні, так і негативні 

наслідки (негативний відтінок архетипу старої виявляється у образі відьми). 

Прадавні архетипи також яскраво представлені у образах слов‟янських божеств, 

головним серед яких вважалось божество Рід [4, с. 469]. Слов‟яни надавали Роду найвищий 

статус, вважаючи його батьком всесвіту. Світ божеств має дуальну будову, розпадаючись на 

сили добра і зла. Добро уособлюється в образі Білобо-га, батька Перуна, а сили зла уособлює 

Чорнобог – володар пекла й родич богині Мори. Остання разом зі змієм породила і пустила по 

світу на горе людям 13 хвороб. 

О. Тополь відзначає: уявлення прадавніх волхвів про людську душу відповідає 

принципу бінарних опозицій: «Людські душі, як уважали волхви, бувають світлими або 

чорними. Після смерті світла душа після сорока днів прощається зі світом і своєю фізичною 

плоттю й летить в Ірій. Темна душа провалюється в чорне підземельне царство, проходить 

дванадцять мученицьких кіл пекла й стає слугою Чорнобога. Але бувають люди й з подвійною 

душею, сили якої борються між собою, вони, як правило, кінчають життя самогубством» [4, с. 

469]. 

Прадавні архетипні уявлення давніх слов‟ян та їх міфології продовжують нести 

суттєвий вплив на сучасний культурний побут українців, на повсякденне життя тощо. 

Найсуттєвіший вплив вони здійснюють перерісши у стереотипи.  

Література 

1. Кузьменко О. Боги, люди, звірі // Космос Древньої України. Трипілля – Троянь : 

Мітологія. Філософія. Етногенез. – К., 1992. 

2. Попович М. В. Нарис історії культури України. – К., 1998. 

3. Рубан В. Внутрішня суть відання орійської віри українського обряду. // Космос 

Древньої України. Трипілля. – Троянь : Мітологія. Філософія. Етногенез. – К., 1992. – С. 

257-265. 

4. Тополь О. В. Етнічні особливості світоглядних уявлень стародавніх слов‘ян про 

старість // Філософсько-антропологічні студії‘2008. – К.; Д., 2008. – С. 192-197. 

 

УДК 7.046.1(367) 

КАПІТАН Олександра, студентка 4 курсу 

гуманітарно-педагогічного факультету,  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник – ТЕСЛЮК В.М., 

канд. психол. наук, доцент 

 

ЗМІСТ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Однією з умов підвищення якості сучасної освіти в Україні є звернення освіти до 

народної педагогіки та оволодіння педагогами етнопедагогічною компетентністю, яка має 

постати як один із основних індикаторів їхнього професіоналізму.  

Поняття «етнопедагогічна компетентність» є складовою терміну «етнопедагогічна 

культура». На думку Т.Іванової етнопедагогічна культура  ‒  «це соціально-педагогічний 

феномен, що характеризує міру оволодіння традиційною педагогічною культурою народів, 

розуміння виховної сутності її цінностей, їх адекватного застосування в сучасній практиці 
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навчання й виховання» [4, с. 6].  

Етнопедагогічна компетентність побудована на змісті народної педагогіки. Дослідники 

української етнопедагогіки такі як Н. Лисенко, М. Стельмахович, Є. Сявавко до її складу 

включають родинознавство, педагогіку, народну педагогічну деонтологію тощо. 

Етнопедагогічна компетентність передбачає оволодіння педагогом знаннями про 

погляди українського та інших народів світу на дитину та родинне виховання, формування у 

дітей зорієнтованості на національні й загальнолюдські цінності, вивчення специфіки виховання 

засобами різних видів народного мистецтва тощо [6].  

О. Ткаченко вважає, що етнопедагогічна компетентність – це сформована на основі 

етнопедагогічної культури якість фахівця, що забезпечує спроможність розв‟язання певних 

професійних завдань [8]. 

Зміст етнопедагогічної компетентності включає знання про народний досвід ведення 

господарства, виховання та навчання дітей, систему знань про дитину та вміння 

використовувати їх у навчально-виховній практиці, застосування народно-педагогічних форм, 

методів, засобів, прийомів навчання та виховання дітей і молоді тощо.  

Основними підходами до формування етнопедагогічної компетентності педагога є: 

світоглядно філософський (формування ієрархії духовних цінностей, ідеалів для відчуття 

вихованцями себе частиною української культури та історії); суспільно-гуманістичний 

(розвиток самостійності, творчості, потреби бути активним учасником громадської діяльності); 

етнокультурологічний (пропаганда національних ідеалів та залучення дітей та молоді до 

активної творчої, художньої діяльності); етногеографічно-краєзнавчий (займає провідне місце, 

передбачає формування глибокого інтересу до історії, традицій, звичаїв власного краю) та інші.  

Етнопедагогічна компетентність сприяє: передачі етнопедагогічного досвіду наступним 

поколінням; розвитку індивідуальності, що характеризується з трьох позицій: індивідуальної 

(природні властивості), суб‟єктивної та особистісної (власний досвід, почуття, статус у соціумі); 

вихованню й навчанню особистості, спираючись на етнопедагогічні традиції конкретного 

регіону; розвитку національної самосвідомості, цілісності особистості. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

(НА ПРИКЛАДІ ВП НУБіП УКРАЇНИ «БОЯРСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЕКОЛОГІЇ І 

ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ») 

 

Студентські роки більшість вважає чи не найкращими роками в своєму житті. Саме за 

студентства кожний стає по-справжньому дорослою людиною, сам приймає рішення, вирішує 

власні проблеми, І значна частина цих проблем – суто студентські проблеми, внутрішні 

проблеми у ВНЗ. Чекати на те, що проблеми хтось вирішить замість нас – доволі наївна думка. 
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Проблеми слід вирішувати самотужки. Будьмо реалістами, допомагати ніхто не стане. Утім, 

самому вирішувати всі проблеми важко. Саме тому необхідно об‟єднуватися й вирішувати свої 

студентські проблеми разом. 

Ось чому у вищих навчальних закладах створюються органи студентського 

самоврядування. Під студентським самоврядуванням розуміють право студентської громади, а 

це усі студенти денної форми навчання вищого навчального закладу, самостійно вирішувати 

питання громадського життя студентів у межах чинного законодавства та Статуту навчального 

закладу.  

Самоврядування у вищому навчальному закладі – це самостійна громадська діяльність 

студентів із реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка визначається 

ректоратом (адміністрацією), деканатами (відділеннями), здійснюється студентами відповідно 

до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами. Студентське самоврядування 

здійснюється на рівні групи, відділення, факультету, гуртожитку, вищого навчального закладу. 

Залежно від контингенту, типу та специфіки навчального закладу студентське самоврядування 

може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного 

підрозділу [2]. 

Принципи, що покладені в основу самостійної діяльності, є основними критеріями 

оцінки ефективності роботи студентського самоврядування, за якими буде доцільно проводити 

оцінювання. Тобто, студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.  

Студентська рада коледжу створена у 2001 році з метою підвищення соціальної 

відповідальності молоді, рівня самостійності і широкого залучення до життя коледжу та 

розкриття творчого потенціалу студентів.  

Студентське самоврядування покликане виховувати лідерів, формувати молоду 

генерацію, національну еліту. Позитивним моментом діяльності студентської ради є те, що 

відповідальність та контроль за виконанням студентами своїх обов‟язків покладається на них 

самих. З іншого боку, рада не лише відповідає за виконання студентами своїх обов‟язків, а й 

виступає захисником їхніх прав. Структурним підрозділом студентської ради є студентська рада 

гуртожитку. 

За сприяння адміністрації коледжу члени студентської ради регулярно беруть участь у 

заходах, які організовує Студентська організація НУБіП України, Київська обласна Рада, Києво-

Святошинська районна Рада. 

Іменні стипендіати і лідери студентського самоврядування беруть участь у зльотах 

«Лідерів АПК ХХІ століття». Спільно із Центром соціальної служби для сім‟ї, дітей та молоді 

проводяться заходи, спрямовані на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі. 

У коледжі проводиться значна соціальна робота, спрямована на покращення матеріального 

становища студентів-сиріт, напівсиріт і студентів-інвалідів. Активним учасником цієї роботи є 

студентська рада. У гуртожитку коледжу систематично проводяться вечори відпочинку [3]. 

 
 

Рис. 1. Структура студентського самоврядування у ВП НУБіП України «Боярський 

коледж екології і природних ресурсів». 

 

Основними цілями діяльності органів студентського самоврядування є:  
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- захист прав та представлення інтересів усіх студентів ВНЗ;  

- сприяння у вирішенні освітніх, соціальних, побутових та інших питань студентів;  

- залучення студентів до вирішення всіх питань навчально-освітнього процесу;  

- підвищення якості освіти у ВНЗ. 

Виключно за згодою студентської ради у вищому навчальному закладі приймаються 

рішення про: відрахування студента, аспіранта з вищого навчального закладу; переведення 

студента, аспіранта, який навчається за державним замовленням, на навчання за контрактом за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб; підвищення плати за навчання; поселення 

студента, аспіранта в гуртожиток та виселення з гуртожитку; затвердження правил 

внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу; затвердження нормативних документів з 

питань студентських містечок та гуртожитків для проживання студентів і аспірантів [2]. 

Отже, досвід самоврядування для українського студентства є не звичним і новим, відтак 

найпершим завданням, що постало перед усіма без винятку першопрохідниками українського 

студентського самоврядування, є осягнення й усвідомлення природи самоврядування, 

усвідомлення того, що криється за гаслом «Університет для студентів» на противагу слогану 

«Студенти для університету». 
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СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ (НА ПРИКЛАДІ «КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА») 

  

Нині системі вищої освіти України необхідно приділити увагу проблемі навчання і 

виховання майбутніх фахівців, які б мали високий рівень професіоналізму, національної 

свідомості, творчої активності та володіли ключовими компетентностями у своїй галузі. 

Виховна робота зі студентами групи є важливою і невід‟ємною складовою професійно-

педагогічної діяльності наставника. Відповідно до вимог суспільства наставник має 

акумулювати в собі ті риси та здібності, необхідні як для вирішення завдань підготовки 

кваліфікованих фахівців, так і для формування нового правового суспільства. 

Робота наставника має включати в себе, з одного боку, пошук і приведення в дію нових 

форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик, а з іншого – активізацію традиційних 

видів діяльності, збереження досягнень минулого. Від того, наскільки куратор сам по собі є 

особистістю, від того, наскільки серйозно він відноситься до своєї роботи, певним чином 

залежать результати навчально-виховного процесу у ВНЗ [1]. Але в той самий час діяльність 

наставника має носити творчий характер і не може обмежуватися якимись рамками [3]. 
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Питання діяльності наставника студентської групи в системі виховної роботи вищого 

навчального закладу відображені у дослідженнях таких вчених: Авдєєва І.М., Базилевич В.Д., 

Дубасенюк О.А., Жалдак Л.М., Лисенко В.П., Романова С.В., Сопівник Р.В., Царапіна Т.П. та 

інші. 

Традиційно, діяльність куратора академічної студентської групи охоплює вирішення 

питань, пов‟язаних з навчальним процесом, позанавчальною діяльністю студентів, 

індивідуальних проблем студентів, міжособистісних відносин у групі, включенням студентів у 

соціально значиму і громадську діяльність [2]. Зокрема, в «Київському професійно-

педагогічному коледжі імені Антона Макаренка» виховна робота в студентських групах 

проводиться наставниками. Так, у коледжі наставники залучають студентів до проведення 

виховних годин, це є досить цікавою методикою, оскільки куратор може доручити підготовку 

спільних заходів кожній мікрогрупі окремо, а потім може запропонувати студентам готувати той 

матеріал, який, на їхню думку, викличе найбільший інтерес у присутніх. Цінність даної 

методики полягає в тому, що підвищується активність студентів, формується комунікативні та 

організаторські вміння. 

В свою чергу, наставник стежить та аналізує ефективність виховної роботи, розвиток 

творчої ініціативи студентів; проводить індивідуальну роботу зі студентами; виявляє їх нахили і 

здібності; сприяє участі в роботі наукових та творчих гуртків, спортивних секцій, в художній 

самодіяльності. Підвищенню активності, самостійності й відповідальності студентів за загальну 

справу сприяє студентське самоврядування.  

А з метою розкриття творчих здібностей студентів у коледжі постійно діють гуртки 

художньої самодіяльності: гурток художньої фотографії; літературний та театральний гуртки; 

спортивна секція спортивних ігор; гурток правового виховання та студія танцю.  

Студенти за підтримки наставників проводять різноманітні заходи до знаменних дат та 

різноманітних свят. Серед традиційних заходів, що готують студенти: урочисте посвячення у 

студенти, День знань, концерт-вітання до Дня працівника освіти, огляд-конкурс художньої 

самодіяльності серед студентів першого року навчання «Зірковий олімп», концерт до 

Міжнародного дня студента, концерт-вітання із Новим роком та Різдвом Христовим, 

святкування річниці від дня народження Антона Макаренка, ім‟я якого носить коледж та зустріч 

із випускниками минулих років. 

В свою чергу, добре продумана наставниками організація виховного процесу є 

важливим фактором формування особистості. Саме тому, наставникам надається підтримка для 

більш ефективної та продуктивної діяльності зі студентськими групами. Узагальнення 

оригінального педагогічного досвіду та поради молодим колегам надають адміністрація 

навчального закладу, більш зрілі та поважні вчені. Проведення тренінгів та семінарів для 

наставників підтверджуюсь свою дієвість й практичну значущість і в нинішньому навчальному 

році. Так само дає змогу підвищувати власний науково-педагогічний рівень участь педагогічних 

працівників у міжнародних конференціях. 

У коледжі живуть і примножуються ідеї Антона Семеновича Макаренка. Тут 

створюються необхідні умови для поєднання демократизації і дисципліни, виховання у 

навчальному закладі спрямоване на зростання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, 

соціально-активної й національно свідомої особистості, відповідальної за своє професійне 

становлення. Таким чином, необхідною є повсякденна підтримка студентів з боку керівництва 

навчального закладу, творчих педагогів та наставників, саме це сприятиме саморозвитку 

особистості в цілому. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (НА 
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АНТОНА МАКАРЕНКА) 

 

Здоров‟я є однією з фундаментальних загальнолюдських цінностей. Це перша і 

найважливіша потреба людини, що визначає її здатність до праці та забезпечує гармонійний 

розвиток особистості. Воно є найважливішим кроком до пізнання навколишнього світу, до 

самоствердження і щастя людини [1]. 

Здоров‟я людини залежить від того, наскільки здоровим є її спосіб життя, тобто те, як 

вона проводить свій час (вибір інтересів, хобі), і те, де вона працює і як. При цьому є зворотня 

залежнiсть: здоров‟я людей залежить від якісних характеристик їх способу життя: від рiвня 

соціальної, трудової та економічної активності, ступеня міграційної рухливості людей, 

прилучення їх дo сучасних досягнень культури, мистецтва, науки, техніки і технології, 

характеру і способів проведення дозвілля та відпoчинку.  

 Поведінка людини, яка відображає життєву позицію, спрямовану на збереження та 

зміцнення здоров‟я, і націлена на виконання певних норм та правил і становить здоровий спосіб 

життя [1]. Крім того, здоровий спосіб життя – це ще й сукупність форм життєдіяльності 

людини, яка забезпечує її здоров‟я та успішний життєвий шлях. Переважна більшість науковців 

і практиків вважають, що здоровий спосіб життя включає саме: трудову діяльність; 

оптимальний руховий режим; відмову від шкідливих звичок; особисту гігієну; загартування; 

раціональне харчування; організацію дозвілля і активного відпочинку; оптимальні 

міжособистісні стосунки; безпечну сексуальну поведінку; додаткові заходи зміцнення здоров‟я; 

можливості реалізації здорового способу життя; проживання в умовах чистого оточуючого 

довкілля [2]. 

Збереження і зміцнення здоров‘я студентів сьогодні є невід‘ємною cкладовою частиною 

процеcу підготовки cтудентської молоді у навчальних закладах України. Так, у педагогічному 

коледжі ім. А. Макаренка створено систему психологічногічного та педагогічного впливу на 

особистість студентів із метою виховання в них прагнення до здорового способу життя, 

відповідального батьківства, безпечного материнства, здатності протистояти асоціальним 

явищам. Прогресивним кроком слід вважати введення спецкурсів, що прищеплюють культуру 

здоров‟я і дають відповідні знання.  

Для впровадження в свідомість студентської молоді переваг здорового способу життя, 

формування соціально активної, фізично здорової, духовно багатої особистості та профілактики 

шкідливих звичок організовуються та проводяться лекції, групові заняття, різноманітні акції, 

сюжетно-рольові ігри, тренінги тощо. Активно реалізується пропаганда серед студентської 

молоді щодо ведення здорового способу життя, який позитивно впливає на духовну сторону її 

здоров‟я: на ціннісні орієнтири, оптимізм, моральні й вольові якості.  
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Куратори академічних груп та соціальний педагог проводять щорічне анкетування 

студентів, завдяки якому наставники і старости груп володіють базою даних про нахили, 

здібності, здобутки студентів, про їхні індивідуальні побажання стосовно подальшого розвитку 

своїх здібностей. Викладачі з фізичного виховання коледжу, залучаючись підтримкою кураторів, 

педагогів навчальних курсів, студентського самоврядування проводять заняття з фізичної 

культури і спортивних секцій, а також організовують спортивні змагання, турніри, зустрічі, 

турпоходи рідним краєм, історичними містами України та влаштовують змагання серед інших 

навчальних закладів і серед відділень коледжу. В цьому зв‟язку заняття з фізичної підготовки 

стають для студентів важливим засобом зміцнення здоров‟я, природною біологічною основою 

для формування особистості, ефективного навчання і оволодіння обраним фахом. 

Студентів залучають до професійно-трудового виховання, а саме, брати участь у 

сільськогосподарських роботах, у прибиранні та озелененні закріплених територій коледжу, 

чергуванні в гуртожитках, їдальні, території коледжу тощо. 

Естетико-художнє виховання студентів коледжу відбувається шляхом розвитку естетичних 

почуттів, поглядів, творчої активності студентської молоді, яке здійснюється через лекції, що містять 

естетичні витоки, а також у процесі роботи гуртків, клубів за інтересами, студій, участі студентів у 

художній самодіяльності, відвідуванні театрів, виставок, музеїв, зустрічей із діячами літератури та 

мистецтва. Студентська молодь активно бере участь у масових заходах, зокрема у святкових 

концертах, літературно-мистецьких вечорах, флешмобах, мітингах тощо.  

Так як особистість людини формується в її активній діяльності, то головним  для 

студентів протягом навчання у коледжі є навчально-пізнавальна діяльність. Вона полягає не 

лише в отриманні певної суми знань, а в набутті професійної спрямованості, що особливо 

важливо для успішної роботи  в подальшому як фахівця. 

Дана стратегія навчального закладу передбачає та забезпечує свідомий вибір ціннісних 

орієнтацій студента на здоров‟я, спрямованість і становлення особистості на здоровий спосіб 

життя, самореалізацію в політичному, економічному, професіональному та культурному житті 

[3].  

Здоровий спосіб життя як ефективний засіб збереження та зміцнення здоров‟я має 

перейти на більш високий якісний рівень, а саме трансформуватись у культуру здоров‟я. 

Культуру здоров‟я визначають як сукупність знань філософського, педагогічного, 

психологічного, медичного спрямувань, що збагачує духовне, психічне, фізичне життя індивіда, 

формує особисте ставлення до здоров‟я та життєдіяльності, допомагає людині осмислювати 

парадигми буття [4]. 

Формування здорового способу життя через освіту, створення здоров‟язберігаючого 

освітнього середовища – один із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. 

Отже, формування здорового способу життя студентів доцільно проводити через реалізацію 

педагогічної стратегії, яка буде орієнтована на здоровий спосіб життя. 
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БІНАРНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ : ТЕОРЕТИЧНИЙ 

АСПЕКТ 

 

З досліджень вчених випливає, що вперше приступив до створення бінарної 

класифікації методів навчання в другій половині 20-х років А. Пінкевич. В основу класифікації 

він поклав різні шляхи оволодіння навчальним матеріалом (догматичний, ілюстративний, 

евристичний, дослідницький) та різні форми організації навчального процесу (клас, 

лабораторія, виробництво, екскурсія) [2]. В результаті А. Пінкевич запропонував дванадцять 

методів навчання (форм проробки матеріалу): класно-догматичний, класно-ілюстративний, 

класно-евристичний, лабораторно-ілюстративний, лабораторно-евристичний, лабораторно-

дослідницький, екскурсійно-ілюстративний, екскурсійно-евристичний, екскурсійно-

дослідницький, виробничо-ілюстративний, виробничо-евристичний, виробничо-дослідницький.  

У 40-х роках Б. Райков запропонував розрізняти два ряди методів навчання 

природознавству: 1 – а) словесний (книжний), б) наочний (предметний), в) моторний (активно-

руховий); 2 – а) ілюстративний, б)дослідницький. У результаті поєднання методів він визначив: 

моторно-дослідницький і моторно-ілюстративний; наочно-дослідницький і наочно-

ілюстративний; словесно-дослідницький і словесно-ілюстративний [1]. 

 У 50-х роках Н.  Верзілін також запропонував бінарну систему методів, яка базується 

на поєднанні трьох методів навчання – словесного, наочного і практичного та двох логічних 

шляхів пізнання – індуктивного і дедуктивного. За Н. Верзіліним може бути шість методів 

навчання: словесно-індуктивний і словесно-дедуктивний, наочно-індуктивний і наочно-

дедуктивний, практично-індуктивний і практично-дедуктивний [2, с.56].  

Вітчизняний дидакт А.Алексюк детально обґрунтував бінарну класифікацію методів, в 

основі якої лежать дві ознаки: характер і рівень пізнавальної самостійності та активності учнів; 

джерела, з яких учні набувають знань [1]. 

Класифікація визначає чотири рівні застосування методів: 

1) на інформаційному (або догматичному) рівні словесна форма набуває бінарного 

характеру словесно-інформаційного методу; 

2) на проблемному (або аналітичному) рівні словесна форма набуває бінарного 

характеру словесно-проблемного методу; 

3) на евристичному (пошуковому) рівні словесна форма набуває бінарного характеру 

словесно-евристичного методу; 

4) на дослідницькому рівні словесна форма набуває характеру словесно-дослідницького 

методу. 

Вчені зауважують, що аналогічним шляхом класифікуються бінарні методи наочної 

форми (наочно-інформаційний, наочно-проблемний, наочно-практичний, наочно-евристичний, 

наочно-дослідницький методи) та практичної форми (практично-евристичний і практично-

проблемний методи). Не названо практично-інформаційного методу, очевидно, з міркувань, що 

такого об'єднання форми і методу не буває, натомість обґрунтовується практично-

дослідницький метод [1, с.76]. 

На думку дослідників, так званий бінарний підхід до класифікації методів навчання, що 

враховує одночасно навчальну діяльність викладача і пізнавальну діяльність учнів, передбачає: 

методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності; методи стимулювання і 

мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи контролю і самоконтролю за ефективністю 

навчально-пізнавальної діяльності [2].  

Отже, така розгалуженість класифікаційних типів методів навчання цілком закономірна. 
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Однак відсутність єдиної загальновизнаної системи методів спричиняє труднощі для обміну й 

поширення досвіду, невизначеність місця конкретного методу в різних класифікаційних 

системах. Бінарну класифікацію прийнято вважати найзручнішою в силу того, що вона дозволяє 

вчителю порівняно легко знаходити той набір методів, які поєднуються з формами навчання. 
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ВИКОРИСТАННЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ АКТУАЛЬНОГО 

МАТЕРІАЛУ ЯК ШЛЯХ ДО РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОСТІ  

 

Сучасним учням доступні найрізноманітніші джерела інформації, але часто саме 

наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності. Зникає прагнення до пошуку, 

пізнання, творчості, тобто діяльності. Навчальний матеріал може здаватися учням «сухим» і 

нецікавим, тому завдання вчителя – зацікавити їх. Це можна зробити за допомогою 

інформаційних технологій (наприклад, презентації засобами SMART-BOARD), науково-

популярних фільмів, Інтернету, а також за допомогою дидактичних ігор. Зауважимо, що за 

Ф. Діствергом, будь-який метод поганий, якщо привчає учня до пасивності, і гарний, якщо 

пробуджує в ньому самодіяльність [3]. 

Психологічні аспекти даної проблеми були висвітлені в працях відомих вчених 

Б.Ананьєва, Д.Богоявленського, Л.Виготського, П.Гальперіна та інших. Активізація пізнавальної 

діяльності учнів, розвиток інтересу до іноземної мови, формування самостійності, творчого 

ставлення до досліджуваного відбувається успішніше, якщо вчитель постійно міркує, 

розмірковує, залучає учнів в активний процес докази, обгрунтування, і якщо запропоновані 

завдання вимагають пошукової діяльності [2]. 

Відзначимо, що джерелом внутрішніх стимулів самостійної пізнавальної діяльності є 

інтенсифікація орієнтовних дій учнів, що викликається постановкою проблемних питань і 

раціональної організацією самостійної роботи. Подібні питання викликають в учнів прагнення 

до самостійної пізнавальної діяльності. Використання проблемного методу навчання сприяє 

ефективному розвитку самостійної роботи учнів, прийняття ними самостійних рішень з тієї чи 

іншої проблеми [2].  

Зауважимо, що проблемне навчання засноване на створенні особливого виду мотивації - 

проблемної, тому вимагає адекватного конструювання дидактичного змісту матеріалу, який 

повинен бути представлений як ланцюг проблемних ситуацій [1]. 

Контроль виступає невід'ємною складовою системи навчання іноземної мови і є 

органічно інтегрованим у цю систему. На відміну від власне навчання іноземної мови, метою 

якого є формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь, завданням контролю передусім є 

визначення та оцінювання рівня їх сформованості.  

Функція зворотного зв'язку є основою функцією контролю, реалізація якої забезпечує 

керування процесом навчання іноземної мови. Зворотний зв'язок у процесі навчання іноземної 

мови діє у двох напрямах: на вчителя і на учня. Зворотний зв'язок, що діє у напрямі до вчителя, 

несе йому інформацію про хід освітнього процесу. Вчитель аналізує цю інформацію з точки 

зору успішності/неуспішності перебігу процесу оволодіння іншомовною мовленнєвою 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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діяльністю учнями, проводить діагностику відхилень у мовленнєвій діяльності учнів, виявляє 

ступінь відповідності обраної тактики навчання реальним потребам. Це дає можливість 

своєчасно оцінити методичну ситуацію і внести необхідні коригуючі зміни щодо прийомів, 

способів і методів навчання, відбору вправ, режиму і тривалості їх виконання, послідовності 

організації всієї навчальної роботи з учнями.  

Зворотний зв'язок у напрямі до учнів дає їм інформацію про успішність їх навчальної 

діяльності з оволодіння іншомовними навичками та вміннями. Така інформація дозволяє учням 

здійснювати самооцінку прогресу в оволодінні мовою і планувати свою подальшу навчальну 

діяльність [3].  

Наголошуючи на інтенсивному та ефективному навчанні, можна запевнити ,що кожне 

заняття з використанням Інтернет-сайтів викликає емоційний підйом; навіть учні, що відстають 

від інших, з радістю спілкуються з комп‘ютером, а, наприклад поганий результат тестування чи 

спілкування on-line, внаслідок прогалин у знаннях, спонукає звернутися по допомогу до вчителя 

або самостійно здобути ці знання. Також цікаво те, як засвідчує Н. Овсяна, що у процесі 

сумісної комп‘ютерно-навчально-ігрової діяльності виникає «кооперуючий ефект» - учні у 

навчальній грі проти комп‘ютера несвідомо допомагають один одному, передають знання менш 

навченим. Тож утворюється такий безцінний зв‘язок «учень-учень» [2]. 

Отже, сучасні системи освіти характеризуються орієнтацією на входження у світовий 

освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і 

практиці освітнього процесу. Одним із найважливіших компонентів викладання іноземної мови 

стає особисто-орієнтовна взаємодія учителя та учня. 
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МЕТОДИКА ВИХОВНОЇ  РОБОТИ ВИХОВАТЕЛЯ У СТУДЕНТСЬКОМУ 

ГУРТОЖИТКУ  (НА ПРИКЛАДІ БЕРЕЗОВОРУДСЬКОГО АГРАРНОГО ТЕХНІКУМУ) 

 

Гуpтoжитoк мoлoдь чacтo нaзивaє дpугoю дoмiвкoю, неможливо уявити повноцінне 

студентське життя без гуртожитка. Аджe тут здiйcнюютьcя пepшi кpoки в caмocтiйнe життя, 

відбуваються цікаві історії, перше кохання. У гуpтoжитку технікуму пpoживaють дiти, якi щe 

зoвciм нeдaвнo жили в ciм‟ях piзнoгo coцiaльнoгo пoхoджeння, piвня культуpи, збiльшуєтьcя 

тaкoж кiлькicть cтудeнтiв тa учнiв з неблагополучних ciмeй. Вихoвaтeлi дбaють пpo тe, щoб 

випуcкники технікуму були нe тiльки квaлiфiкoвaними фaхiвцями, a й гapмoнiйнo і всебічно 

poзвинeними, фiзичнo зaгapтoвaними ocoбиcтocтями, бo, як вiдoмo, вихoвaння – цe 

цiлecпpямoвaнe фopмувaння як духoвних, тaк i фiзичних якocтeй ocoбиcтocтi [2]. 

У cиcтeмi вихoвнoї poбoти в гуpтoжитку вaжливe мicцe зaймaють вихoвaтeлi, їх poбoтa 

cклaднa й бaгaтoгpaннa, вoнa oхoплює вci cтopoни фopмувaння ocoбиcтocтi мaйбутнiх фахівців. 

Вихoвaтeлi cпpияють cтвopeнню в гуpтoжитку здopoвoгo мopaльнo-пcихoлoгiчнoгo клiмaту, 

opгaнiзoвують пpoвeдeння зaciдaнь cтудeнтcьких paд гуpтoжитку, пocтiйнo пpoвoдять 

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
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iндивiдуaльну poбoту зi cтудeнтaми, тicнo cпiвпpaцюють з їх бaтькaми, ocoбливу увaгу 

пpидiляють cтудeнтaм, якi пoтpeбують пiдвищeнoї пeдaгoгiчнoї увaги. Пpoвoдять вихoвнi 

зaхoди у виглядi диcпутiв, тeмaтичних лeкцiй тa бeciд, зaлучaють cтудeнтiв дo poзвитку їх 

твopчих здiбнocтeй [3]. 

В гуртожитку особливу складність при адаптації зазнають студенти, які приїхали на 

навчання із сільської місцевості (їх відрізняє характер спілкування), випускники шкіл-інтернатів 

для дітей-сиріт (схильність до бродяжництва, недостатнє володіння навичками 

самообслуговування, споживацькі настрої) [4]. 

Важливу роль в організації виховної діяльності вищого навчального закладу відіграє 

студентське самоврядування – форма організації діяльності студентів і аспірантів, що сприяє 

максимальному виявленню і реалізації їхніх творчих здібностей, формуванню моральних і 

професійних якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності [1]. 

Студентське самоврядування формує у молоді навички майбутніх професіоналів, 

працівників, організаторів і керівників, сприяє залученню юного покоління до процесу 

управління навчальним закладом. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована 

на вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення якості навчання, виховання 

культури студентів і аспірантів, збільшення соціальної активності та відповідальності молоді 

[1]. 

Мета вихователя – зайняти cтудентів у пoзанавчальний чаc, тoбтo oрганізувати дoзвілля 

в гуртoжитку. Завдання пoлягає в тoму, щoб навчити мoлoдь раціoнальнo і з кoриcтю прoвoдити 

cвoє дoзвілля, залучити їх дo oрганізoванї дoзвільнoї діяльнocті, звільнити їх від впливу 

нефoрмальних oб‟єднань. 

Ocнoвними цілями є фoрмування загальнoї культури ocoбиcтocті cтудентів, їх адаптація 

дo життя cуcпільcтва, вихoвання грoмадянcькocті, працьoвитocті, пoваги дo прав і cвoбoд 

людини, любoві дo навкoлишньoї прирoди, Батьківщини, cім‟ї, фoрмування здoрoвoгo cпocoбу 

життя. 

Отже, виховна робота має бути cпрямована на виховання національної cвідомоcті, 

моральних принципів, правової грамотноcті, еcтетичних поглядів, творчих здібноcтей. 

Оcновними cпоcобами взаємодії вихователя зі cвоїми вихованцями є вірно підібрані методи та 

форми виховання, у процеcі реалізації яких відбуваютьcя якіcні зміни у розвитку оcобиcтоcті. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В США 

 

Існуючі традиційні системи освіти не повною мірою задовольняють сучасні суспільні 

вимоги, недостатньо орієнтовані на перспективні потреби суспільного життя, що не дозволяє 

належно і своєчасно підготувати людину до майбутнього, яке ставить перед людством нові 

глобальні проблеми.  Перегляд усталеного змісту, технологій організації, принципів структури 

системи підготовки фахівців безпосередньо пов‘язаний з пошуком педагогічної системи, яка 

забезпечить досягнення високої якості і гарантованих результатів професійного навчання і 

становлення особистості фахівця. Тому, поряд із глобальним зростанням попиту на вищу та 

неперервну освіту  дистанційне навчання розглядають як найефективніший засіб забезпечення 

неперервності освіти, шлях до її демократизації, гуманізації та варіативності.  

У США дистанційна освіта стало активно розвиватися ще у 1980-1990 рр.. Первісна 

мета його появи - це  підвищення рівня кваліфікації певної категорій населення, які через ті чи 

інших причин бажали отримати вищу освіту дистанційно. Як правило, переважну частину даної 

категорій становили робітники, які після закінчення середньої школи змушені були йти на 

виробничі підприємства з метою заробітку фінансових коштів. І безпосередньо інваліди, і 

тимчасово непрацездатні громадяни. 

Дистанційне навчання поєднує в собі кращі риси очної  та заочної форми навчання, а 

також екстернату. На сьогоднішній день майже усі вищі навчальні заклади США можуть 

запропонувати дистанційну форму навчання. Спілкування та отримання знань за допомогою 

комп‘ютера для більшості студентів США стало буденною справою. Отже, на сьогоднішній день 

вищу освіту можна здобути двома шляхами - традиційним, який передбачає відвідування 

вищого навчального закладу, та за допомогою комп‘ютерних технологій [1] . 

Використання інтернету зумовило революційний прорив у системі освіти всіх країн і 

особливо у дистанційному навчанні. Він дає викладачеві та студентові змогу: 

- отримати потрібну інформацію про навчання у будь-який час незалежно від місця 

перебування; 

- передати інформацію будь-якого змісту на будь-яку відстань за короткий проміжок часу; 

- не бути прив‘язаним до певного робочого місця; 

- зберігати інформацію в комп‘ютері протягом необмеженого терміну з можливістю її 

редагування, зміни, друкування або знищення; 

- спілкуватися викладачеві зі студентами за допомогою мультимедійних засобів; 

- доступ до різних джерел інформації; 

- можливість організації електронних конференцій в режимі реального часу; спілкування 

викладача з студентами та студентів між собою; 

- можливість збереження інформації на власних носіях інформації з подальшим їх 

використанням у зручний час. 

Дистанційне навчання США спрямоване на особистість студента. Під час створення 

віртуальних курсів також враховуються такі моменти: 

- індивідуальність кожного студента. адже не всі студенти мають однаковий фізичний, 

інтелектуальний, емоційний і соціальний рівень розвитку. 

- індивідуальна технологія навчання. студенти самостійно аналізують отриману 

інформацію за допомогою власного сприйняття, власних думок  і почуттів. 

- особиста творчість та мотивація студентів. студенти найповніше виявляють свої творчі 

здібності, коли існує чітка мотивація і процес навчання відповідає власним потребам. 

- впевненість та зацікавленість. кожний студент має свій рівень впевненості у власних 

силах, досягненні мети, очікуваному успіху, а також різну зацікавленість у предметі.  

- власний досвід студентів. особисті переконання та здобутий досвід впливає на погляди 

студентів та підходи до навчання.  

- особистісній ліміт сприйняття інформації. велика кількість інформації не завжди означає 

успішне навчання. студенти намагаються вибрати найбільш вагому для них інформацію, 

незалежно від її кількості та якості. 
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- умови проведення навчання. різні студенти надають перевагу різним форматам навчання 

(тривалим чи нетривалим, ранішнім чи вечірнім заняттям, великим або малим групам 

тощо). саме тому дистанційне навчання дає змогу самостійно обрати час та місце 

навчання.[2] 

Отже, розвиток і удосконалення дистанційної освіти  створюють реальні можливості 

побудови відкритої освітньої системи, що дозволяє кожному обрати свій шлях у навчанні, 

приводить до докорінної зміни технології одержання нового знання за допомогою більш 

ефективної організації пізнавальної діяльності студентів у ході навчального процесу шляхом 

його індивідуалізації й динамічної адаптації навчальних програм.  Дистанційна освіта відіграє 

особливу роль в ефективному розвитку неперервної освіти, оскільки, дозволяє подолати межі 

часу та місця і дати громадянам можливість одержати освіту незалежно від їхнього соціального 

статусу й матеріального  становища.  
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СПІЛКУВАННЯ З ВАЖКОХВОРИМИ ЛЮДЬМИ 

 

Суспільство у своїй мудрості створило дієві способи захисту психіки фахівців, що 

працюють з важкохворими людьми, щоб бути в змозі продовжувати свою роботу без емоцій і 

перешкод. Іноді виникає враження, що багато хто з них досить відсторонено займається таким 

пацієнтом і він відчуває себе самотнім і беззахисним перед «звіриним обличчям медицини». 

Розмова натяками і пошепки, при напівзакритих дверях вселяють у хворого щонайменше 

невпевненість. Тому медикам, соціальним працівникам і близьким краще контролювати власну 

«діловитість». Саме небагатослівне співпереживання, допомога і участь навіть у дрібницях, 

готовність бути поруч до кінця відчуваються вмираючим як найцінніше на світі.  

Бути правдивим необхідно оскільки, по-перше, приховування правди вже означає 

капітуляцію, визнання власного безсилля, а по-друге, інакше ніяк не досягти співпраці з 

пацієнтом при доступних методах лікування та підтримки. Одночасно з поступовим відкриттям 

правди доцільно давати надію, що людина не залишиться насамоті. Необхідно говорити правду і 

нічого крім правди. Брехати пацієнтові не тільки принизливо, але і абсолютно марно. Хворому 

потрібно 15-20 хвилин і мобільний інтернет, щоб викрити лікаря в елементарної брехні. 

Важливо дати повну інформацію про діагноз, майбутню операцію, прогноз 

захворювання, ризики та ускладнення. Це не тільки юридично необхідно, але і елементарно 

просто. Пацієнт повинен розуміти, що з ним відбувається. Говорити потрібно холоднокровно, 

без патетики і заламування рук, доступною мовою, по можливості - з гумором. Співчуття - це не 

сльоза в голосі, а зрозумілі дії. Не потрібно  ховатися від важких розмов. Це дуже важка справа, 

тому що лікар поступово сам вигорає від складних діалогів.  

 При першій розмові уникати стоп-слів. До таких слів відноситься, наприклад, слово 

«рак». Можна  замінити  його на синоніми. Адже пацієнта можна відразу так шокувати, що він 

перестане співпрацювати на довгий час, замкнеться в полоні страшного слова. Це чисто 

http://www.uoc.edu/web/eng/art/uoc/moore/
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людська особливість сприймання, пов'язана з мовними зворотами: адже діагноз «діабет» іноді 

страшніше діагнозу «рак», але від діабету в вікно ніхто не стрибає. Коли людина оговтається від 

першого потрясіння, можна називати речі своїми іменами. 

Доцільно прямо відповідати на прямі запитання. Якщо людина відкрито запитує «Коли 

я помру?» Або «Чи буде мені боляче?», потрібно так само відкрито розповідати правду. При 

відповіді на такі питання слід оперувати клінічно доказовою, актуальною інформацією, 

відсотками, шкалами якості життя. 

Якщо пацієнт повнолітній, в свідомості і здоровому глузді, треба з'ясувати, чи можна 

обговорювати діагноз з родичами, і якщо можна, то з ким саме (чомусь цей пункт майже завжди 

ігнорується). Серйозна хвороба - це проблема кількох людей, іноді декількох десятків людей. У 

той же час необхідно зрозуміти, з ким діагноз обговорювати не можна, пославшись на правове 

поняття лікарської таємниці.  

Спілкування з важкохворим - важке випробування для кожного. В цей період життя 

соціальний працівник може стати для хворого найближчою людиною, допомагає жити, не 

втрачаючи людської гідності, задовольняючи свої фізичні, емоційні і духовні потреби, відчувати 

останні радощі. Хворий хоче відчувати себе захищеним. Він чекає, щоб його заспокоїли, 

сказали, що він не буде страждати. Хворому важливо знати, що робиться все можливе, він не 

повинен почувати себе в ізоляції, не повинен відчувати, що від нього щось приховують.  
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дсестринська%20етика%20та%20деонтологія/4.%20МИСТЕЦТВО%20СПІЛКУВАННЯ%20

В%20МЕДИЧНІЙ%20ПРАКТИЦІ.htmї 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СПІЛКУВАННЯ З УЧНЯМИ 

 

Важливим аспектом у роботі соціального робітника є спілкування з різними групами  

людей, в тому числі і з учнями. 

Спілкування – це, по-перше, складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку 

контактів між людьми, що виникає на основі потреб і спільної діяльності та включає в себе обмін 

інформацією, сприймання та розуміння іншого; по-друге, це взаємодія суб'єктів через знакові 

засоби, викликана потребами спільної діяльності та спрямована на значимі зміни стану, 

поведінки партнера. 

Педагогічне спілкування (тобто спілкування з учнями), поєднуючи в собі особливості 

професійного і особистісного, є одним з найбільш складних і універсальних за своєю 

структурою, функціям, цілям, способам, психологічним явищем, що поєднує в собі різні 

суперечливі види, типи, форми спілкування: формальне й неформальне, публічне й інтимне, 

індивідуальне й групове, батьківське й соціально-директивне, емпатійне, наукове й побутове, 

логічне й емоційне, конфліктне й діалогізоване. Це цілісна система способів і навичок соціально-

психологічної взаємодії педагога з вихованцями, колегами, адміністрацією й батьками учнів, що 

вміщає в собі обмін інформацією, виховні впливи й організацію взаємин за допомогою 

http://www.psychologies.ru/self-knowledge/communication/tolko-pravda-10-pravil-obscheniya-s-tyajelobolnyim-chelovekom/
http://www.psychologies.ru/self-knowledge/communication/tolko-pravda-10-pravil-obscheniya-s-tyajelobolnyim-chelovekom/
http://studopedia.su/16_173010_osoblivostI-doglyadu-za-tyazhkohvorimi-ta-agonuyuchimi-patsIyentami.html
http://studopedia.su/16_173010_osoblivostI-doglyadu-za-tyazhkohvorimi-ta-agonuyuchimi-patsIyentami.html
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud/Українська/1%20курс/Медсестринська%20етика%20та%20деонтологія/4.%20МИСТЕЦТВО%20СПІЛКУВАННЯ%20В%20МЕДИЧНІЙ%20ПРАКТИЦІ.htmї
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud/Українська/1%20курс/Медсестринська%20етика%20та%20деонтологія/4.%20МИСТЕЦТВО%20СПІЛКУВАННЯ%20В%20МЕДИЧНІЙ%20ПРАКТИЦІ.htmї
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/distance/lectures_stud/Українська/1%20курс/Медсестринська%20етика%20та%20деонтологія/4.%20МИСТЕЦТВО%20СПІЛКУВАННЯ%20В%20МЕДИЧНІЙ%20ПРАКТИЦІ.htmї
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комунікативних способів. 

Спілкування з учнями має бути гуманним, що передбачає повагу до особистості, 

співчуття, любов. Проявляти повагу до особистості означає уважно ставитися до неї, виявляти 

довіру, справедливість, доброзичливість, увічливість. З повагою несумісні насильство, 

порушення прав і свобод, жорстокість, приниження. У ставленні до дітей надзвичайно важливо 

вміти поєднувати вимогливість і повагу. Співчувати дитині - означає поділяти її радість чи сум, 

захоплюватися її успіхами, жаліти у невдачах. З поняттям «співчуття» тісно пов'язане поняття 

«милосердя», що може бути визначене як діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в тому 

потребу. Поняття «любов» сучасні мислителі здебільшого розглядають як відповідальність Я за 

Ти, прийняття однією людиною іншої з усіма її радощами, проблемами та сподіваннями. 

Оптимальним можна вважати такий процес педагогічного спілкування, при якому 

педагог, залишаючи за собою активну роль, вміє будувати спілкування як взаємний обмін 

знаннями, ідеями, інтересами, настроями, почуттями й т.д. При цьому з боку старшого повинна 

превалювати атмосфера терплячості, емоційної теплоти, щирості, зацікавленості особистістю й 

справами дитини. 

Важливими також є такі 6 аспектів оптимізації спілкування з боку вчителя: 

1.Має проявлятися щирий інтерес до дитини та вміння подолати свій егоцентризм в 

спілкуванні з нею. Особливо талановитих у спілкуванні людей відрізняє підвищена увага і тонка 

спостережливість, чудова пам'ять на все, що стосується іншої людини. 

2.Вміння слухати інших як конкретний прояв інтересу до дитини. Ознакою цікавого 

співрозмовника є вміння не стільки говорити, скільки вміння слухати. Прості життєві 

спостереження показують, що багато людей більше реалізують потребу говорити, ніж слухати. 

Людям подобаються ті, з ким вони можуть задовольнити свої потреби, а виражена потреба 

виговоритися є у багатьох. Разом з тим, на жаль, є явний дефіцит вдячних слухачів. 

3.Звернення до дитини на ім‟я. Ім'я людини - найважливіший для неї звук на будь-якій 

мові. Людину більше цікавить її ім'я, ніж будь-які інші імена у всьому світі, разом узяті. 

Запам'ятавши ім'я співрозмовника, і невимушено вживаючи його, людина робить іншому тонкий 

комплімент. 

4.Доброзичливість у ставленні до дітей. Якщо хочете, щоб люди до вас добре ставилися, 

намагайтеся доброзичливо ставитися до них, оскільки в сфері спілкування невблаганно працює 

закон взаємного відгуку. 

5.Посміхайтеся в спілкуванні з дітьми. Дуже багато для взаємних симпатій дає посмішка. 

Вона гріє і створює аванс позитивного ставлення. 

6.Задоволення потреби дитини в спілкуванні. Для завоювання симпатії людей корисно 

вміти задовольняти їх потреби. Потреб у будь-якої людини багато, і їх треба вивчати, виявляти 

інтерес до інтересів іншої людини. Вірний шлях до серця людини - це бесіда з нею про те, що він 

цінує понад усе. Тому варто говорити про те, що цікавить вашого співрозмовника. Здатність дати 

людям відчуття їх значущості, проявляти повагу до їхньої думки виключно важливо для 

завоювання авторитету в педагогічному спілкуванні. 
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ЗАСТОСУВАННЯ НАОЧНОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

В умовах всезростаючого інформаційного навантаження якість підготовки фахівців 



517 

 

значною мірою залежить від інтенсифікації та оптимізації навчального процесу на основі 

ефективного використання класичних та активного впровадження нових методик, що базуються 

на найширшому використанні різноманітних засобів наочності.  

Теоретичне обґрунтування наочного навчання уперше здійснив Я.А.Коменський ще у 

ХVІІ ст., а пізніше – Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, К.Д. Ушинський. У XX столітті 

окремі теоретичні й методичні аспекти цієї проблеми досліджували В.Г. Болтянський, 

В.В. Давидов, Д.Б. Ельконін, Л.В. Занков, А.І. Зільберштейн, Л.М. Фрідман та ін. 

Запровадження засобів наочності у навчально-виховний процес загальноосвітньої та 

вищої школи досліджувались у наукових працях А. Молибога, Ю. Овакімяна, Н. Тализіної, 

С. Шаповаленко та ін.   

Результати досліджень  С. Архангельського, В. Бикова, С. Величка, І. Дриги, 

Л. Зазнобіної, Л. Прессмана, Б. Сладкевича, М. Шахмаєва, М. Шута доводять необхідність 

гармонійного поєднання засобів наочності зі словесно-логічним методом викладання. 

Наочність у навчанні − один із основних принципів дидактики, відповідно до якого 

навчання ґрунтується на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються студентами. 

Доведено, що 87% інформації людина отримує за допомогою зорових відчуттів, а 9% – 

за допомогою слуху. Із побаченого запам‟ятовується 40%, з почутого – 20%, а з одночасно 

побаченого і почутого – 80% інформації. Із прочитаної інформації запам‟ятовується 10%, з 

почутої – також 10%, а коли ці процеси відбуваються одночасно – 30%. Якщо застосовуються 

аудіовізуальні засоби, то в пам‟яті залишається 50% інформації, а час навчання скорочується на 

20-40%. Цих прикладів достатньо, щоб у дидактичному процесі одночасно зі словесними 

методами використовувати наочні, які, спираючись на різні способи спостереження процесів, 

явищ, предметів і дій, впливають на зорові рецептори [1]. 

Сучасні педагоги розглядають наочність як джерело знань, на основі якого формуються 

чуттєві уявлення й поняття; як ілюстрацію до положень, що вивчаються; опору для 

абстрактного мислення. 

Узагальнюючи психолого-педагогічні дослідження, можна виокремити такі основні 

форми поєднання слова й наочності: 

1. За допомогою слова педагог керує спостереженнями студентів. Знання студенти 

одержують у процесі спостереження. 

2. На основі спостережень і одержаних знань викладач словом веде до осмислення і 

формування зв‟язків у явищах. 

3. Студенти отримують знання із словесних повідомлень, а наочні посібники їх 

підтверджують. 

4. Після спостереження педагог повідомляє про такі зв‟язки, яких студенти не 

сприймали, тобто робить висновки, узагальнює окремі дані. 

За критерієм взаємодії студента з об‟єктом наочності, вона може бути споглядальною та 

дієвою. Споглядальною наочність є тоді, коли студенти під керівництвом викладача 

спостерігають, розглядають об‟єкти в натурі або в зображеннях; дієвою є наочність – коли 

пізнають об‟єкти, діючи: виготовляють (моделі, карти, діаграми, таблиці), спостерігають і 

виготовляють різні предмети й матеріали в навчальних майстернях, кабінетах, лабораторіях 

тощо. Поєднуючи споглядання з дією, наочність допомагає засвоювати знання глибше й 

повніше, ніж спостереження без праці. 

За критерієм відображення засобами наочності дійсності їх поділяють на такі види: 

натуральні об‟єкти (рослини, тварини, знаряддя і продукти праці, мінерали, хімічні речовини 

тощо); зображальні (образно-опосередковані) засоби (навчальні картини, репродукції художніх 

картин, макети, муляжі тощо);  схематичні засоби (географічні, топографічні, історичні карти, 

схеми, малюнки, діаграми, графіки тощо).  

Застосування наочності в навчальному процесі вищого навчального закладу сприяє 

розумовому розвитку суб‟єктів учіння; допомагає виявити зв‟язки між науковими знаннями й 

життєдіяльністю, теорією і практикою; полегшує навчально-пізнавальну діяльність студентів і 

сприяє формуванню у них інтересу до професійних знань; допомагає сприймати предмет, що 



518 

 

вивчається, у його розмаїтті; сприяє формуванню мотивації пізнання довколишньої дійсності 

тощо. 

Сучасний розвиток інформаційних технологій та комп‟ютерної техніки дає можливість 

використовувати наочність зовсім на іншому рівні, збільшити її інформаційну та пізнавальну 

складову. Вони дозволяють створювати більш продуктивне середовище для відображення 

навчального змісту, його наочного інтерактивного моделювання і дослідження. 

Отже, наочність – це всі об‘єкти, явища та події, які безпосередньо сприймає людина 

органами чуття, за допомогою яких у мозку людини накопичується певна інформація у вигляді 

психічних образів. Завдяки продуманому застосуванню засобів наочності у навчальному 

процесі вищих навчальних закладів можна посилити емоційний вплив на суб‘єктів учіння, 

підвищити рівень доступності матеріалу, що вивчається, активізувати навчально-пізнавальну 

діяльність студентів. 
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ПОРУШЕННЯ,ТРУДНОЩІ І БАР’ЄРИ СПІЛКУВАННЯ ТА СПОСОБИ ЇХ 

ПОДОЛАННЯ 

 

Спілкування сучасної людини базується не тільки на уміннях, що відносяться до 

рольового репертуару і комунікативної компетентності особистості (наприклад, вміння вести 

переговори), а й на уміннях налагоджувати контакти, в тому числі виходять за рамки ділових 

інтересів. Це усвідомлюють люди, які звертаються за допомогою до психологів - вчителі, слідчі, 

менеджери, бізнесмени. Найчастіше предметом звернення слугують суто психологічні 

труднощі, які є наслідком психічного складу і певних властивостей особистості, а також 

прогалин в досвіді і навичках міжособистісного спілкування. Під порушеннями маються на 

увазі різноманітні і досить стійкі труднощі в спілкуванні, що супроводжуються, як правило, 

складними переживаннями, почуттям психологічного дискомфорту. До їх числа відносяться 

аутистичності, гостре почуття самотності, відчуженість, нетовариськість; труднощі в соціальній 

комунікабельності – невміння вибачитися, висловити співчуття, правильно і гідно вийти з 

конфлікту; складності в досягненні згоди, вироблення спільної позиції. З численних термінів, 

що відображають труднощі спілкування можуть бути названі такі: комунікативні і психологічні 

бар'єри, порушення, дефекти, збої, розлади, перешкоди та власнетруднощі. З метою 

термінологічної упорядкованості виокремимо три основних поняття:  порушення, труднощі і 

бар'єри. 

Порушення, труднощі й бар'єри об'єднує те, всі вони виникають ненавмисно, 

протікають зовні безконфліктно і супроводжуються внутрішньою напругою 

Порушення міжособистісного спілкування – двостороннє ускладнення спілкування, і 

відносин, психологічна сторона якого обумовлена такими особистісними властивостями як  

егоїзм, підозрілість, авторитарність, нещирість тощо. У. М.Куніциної запропонована 

загальна класифікація труднощів міжособистісного неформального спілкування: 

1) «суб'єктивнопережиті», не завжди проявляються в конкретній соціальній взаємодії і 

неочевидні для партнера; 
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2) «об'єктивні» тобто виявляють себе в умовах безпосередніх контактів і знижують 

успішність спілкування і задоволеність його протіканням. 

У ході дослідження В. Н. Куніциною в 1991 році з допомогою різних психологічних 

тестів були обстежені 490 старшокласників. Отримана наступна картина поширеності різних 

труднощів в юнацькому віці. На першому місцістоїть сором'язливість (від 25 до 35%) - вона 

зустрічається частіше за інші труднощі. Відчуженість також досить поширена (19%), потім 

глибока інтровертованість (17%), аутистичність (15%), надмірна сенситивність (12 %).  

Сором'язливість – це властивість особистості, що призводить до певних труднощів і 

напруги  у спілкуванні з незнайомими людьми або в деяких ситуаціях 

взаємодії. Сором'язливість найтісніше пов'язана з соромом – емоцією, що виникає у ситуаціях, 

які продукують соціальну тривожність, і має різноманітні характерні прояви. Категорія 

соромливих людей неоднорідна. У неї входять особливо сором'язливі (які відчувають напругу, 

ніяковість, несвободу в більшості соціальних ситуацій; виняток становлять лише ситуації 

спілкування з близькими, рідними, друзями або добре знайомими діловими 

партнерами); адаптовані сором'язливі (ті, хто виробив індивідуальні способи саморегуляції і 

зняття напруженості у багатьох ситуаціях спілкування). 

Американський соціальний психолог  Ф. Зімбардо пропонує людям, які вважають себе 

сором‘язливими приділяти собі в день 15-20 хвилин і виконувати декілька вправ  для подолання 

сором‘язливості. 

1) «Малюємо автопортрет». У цій вправі ви повинні намалювати свій портрет у 

будь- якій манері, дати малюнку назву. Потім проаналізуйте намальоване.Чи займає ваш 

малюнок весь простір паперу? Чи виконано зображення різкими, уривчастими лініями? Чи не 

відсутні певні частини тіла? Які? Можливо, є замасковані частини або зображені 

непропорційно? 

2) «Дивлячись у дзеркало». Встаньте перед дзеркалом і дивіться в нього не менше 10 

хвилин. Уважно роздивіться всі частини вашого тіла. Що побачили? Що у вас найкраще? Як би 

ви описали себе незнайомий людині? Уявіть, що ви себе бачите вперше. Яке ваше перше 

враження? Щопотрібне для того, щоб це враження було краще? 

3) «Фільм про своєжиття». Розслабтеся і закрийте очі. Уявіть, що ви дивитеся 

повнометражний кінофільм про своє життя. Де відбувається дія фільму? Який основний сюжет? 

Хто головні герої? Хто є другорядним персонажем? Хто постановник картини? 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 

 

На початку нового тисячоліття в царині освіти та виховання відбуваються кардинальні 

зміни, детерміновані суспільно-історичним розвитком нашої держави, входженням України у 
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світовий освітньо-інформаційний простір.  

Оскільки головний напрям змін у освіті – це розвиток гуманістичної орієнтації, в 

контексті якого освіта розглядається як особистісно-зорієнтована, яка звернена до студента, то 

на перший план педагогічної діяльності виходить діалогічна взаємодія педагога та студентів [2]. 

На нашу думку, ці засади можуть бути зреалізовані лише за умови ефективного формування 

комунікативної компетентності майбутнього викладача вищого навчального закладу. 

Констатувальний експериментпроводився у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (2016 р.) із магістрантами спеціальності «Науки про освіту» 

спеціалізації «Педагогіка вищої школи» (всього 40 осіб). Під час дослідження 

використовувалися методи аналізу та анкетування.Було досліджено загальну зорієнтованість 

майбутніх викладачів на формування комунікативної компетентності. Так, з метою з'ясування 

зорієнтованості студентів на формування комунікативної компетентності, розуміння ними 

сутності комунікативної компетентності викладача, було проведено анкетування. 

Питання анкети висвітлювали самоаналіз ставлення студентів до формування 

комунікативної компетентності, розуміння ними сутності комунікативної компетентності 

викладача, критичні судження про власні труднощі в процесі комунікації та причини їх 

існування тощо. Згідно оцінок студентами власного володіння комунікативною компетентністю, 

які зафіксовані в анкетах, ми визначили їх активність та усвідомленість у даному процесі. 

Відповідно до отриманих нами даних ми поділили майбутніх викладачів на тих, хто не розуміє 

сутності комунікативної компетентності та її важливості в процесі розвитку студентів, володіє 

лише окремими вміннями та знаннями (низький рівень); на тих, хто розуміє важливість 

комунікативної компетентності для педагога, але не зовсім вірно усвідомлює саме поняття та, в 

той же час, частково володіє знаннями та вміннями (середній рівень); на тих, хто усвідомлює як 

сутність комунікативної компетентності викладача, так і її важливість в процесі навчання, 

володіє досить ґрунтовними відповідними знаннями та вміннями (високий рівень)[1]. 

Узагальнені дані анкетування дозволили зробити висновок, що 56% майбутніх 

викладачів мають низький рівень комунікативної компетентності, адже вони не розуміють 

сутності даної категорії та майже не володіють комунікативними знаннями і навичками; 36% 

(середній рівень) – розуміють певною мірою сутність комунікативної компетентності та 

частково володіють комунікативними знаннями і навичками; до високого рівня віднесено лише 

8% студентів, які розуміють сутність комунікативної компетентності, володіють знаннями й 

вміннями та прагнуть їх постійно вдосконалювати (рис.1). 

 
Рис. 1. Розподіл студентів за рівнями комунікативної компетентності на основі 

аналізу анкет. 

Таким чином, у результаті констатувального дослідження було з‟ясовано, що проблема 

комунікативної компетентності є актуальною для майбутніх викладачів. Адже 95% опитаних 
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вважають, що викладач має бути комунікативно компетентним. Проте в ході аналізу анкет було 

з‟ясовано, що у більшості респондентів виникають труднощі в процесі комунікації, вони не 

володіють, або лише частково володіють формами, методами та засобами комунікації.  
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ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА В УКРАЇНІ 

 

Вальдорфська педагогіка – новинка в українській освіті, проте вже має чимало свої 

прихильників. У вальдорфських школах діти не лише вчаться, а й займаються мистецтвами та 

ремеслами. Освіта без оцінок та книг, що ґрунтується на принципах антропософії спочатку 

впроваджувалася у вигляді експерименту міністерства освіти, але на сьогодні в Україні 

повноцінно функціонують 4 вальдорфські школи, зокрема в Києві, Одесі, Кривому Розі та 

Дніпрі. 

Чим же приваблюють такі школи? Мета вальдорфської педагогіки – розвиток 

природних здібностей, укріплення віри у власні сили, які будуть потрібні для дорослого життя. 

Ця система спрямована передусім на духовний й емоційний розвиток дитини, розвиток її 

особистісних якостей.  На перший погляд, може здатися, що такі дитячі садки і школи взагалі 

проти розвитку інтелекту, адже тут не вимагають запам‘ятати букви, цифри тощо. Але, на 

думку спеціалістів-вальдорфців, спеціальні посібники, створені штучно, не сприяють, а 

навпаки, шкодять здоров‘ю, інтелекту. Тому дитина самостійно робить відкриття, це 

відбувається цікаво, природно, ніби саме по собі. 

Тому у вальдорфських садках діти розігрують театральні вистави, виконують ритмічні 

вправи під музику, грають на флейті. Такі заняття сприяють розвитку музичних здібностей, 

відчуття ритму, координації рухів. Крім того, дітей зацікавлюють ремеслами: вишивкою, 

ткацтвом, різьбою по дереву, керамікою. 

Вальдорфські іграшки з натуральних матеріалів (спили гілок і стволів, черепашки, 

шишки, каштани, жолуді, кора, плетені тваринки, ляльки з тканини, вік для ліплення) – 

стимулюють розвиток дрібної моторики, мислення, фантазії, уяви. Головне – жодної хімії і 

штучних матеріалів (до речі, в інтер‘єрі та побуті також). 

Вальдорфські педагоги підкреслюють, що нічому дитину спеціально не навчають, вона 

навчається сама, наслідуючи дорослого і проводячи власні експерименти. 

У дитячих садках також передбачається активна (а головне зацікавлена) участь батьків. 

Це може бути допомога в обладнанні території, пошиття ляльок тощо. 

Варто також зазначити, що виховання у вальдорфських садках передбачає певні 

заборони: 

1. Заборона ранньої інтелектуалізації та навчання, що досягається обмеженням 

навантажень на пам‘ять і мислення, осягненням світу експериментальним, а не розумовим 

шляхом. 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/nvnau_ppf/2010_155_1/10tvm.pdf
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2. Заборона радіо, телебачення й комп‘ютера, бо вальдорфські педагоги вважають, що 

ці винаходи руйнують дитячу психіку. 

3. Заборона будь-якої оцінки дитини, адже дитина, яка чекає оцінки дорослого, 

позбувається можливості діяти, спонукаючись лише любов‘ю до справи. 

Вальдорфські школи працюють за принципом «не випереджання» розвитку дитини, але 

надаючи усі можливості для її розвитку у власному темпі. Обладнуючи школи, перевагу 

надають натуральним матеріалам і неготовим іграшкам та матеріалам, що сприяє розвитку 

фантазії дітей. Велика увага надається духовному розвиткові усіх учасників навчально-

виховного процесу. Навчальний матеріал подається блоками, але день на всіх етапах навчання 

(від ясел до семінарій) поділено на три частини: духовний (де переважає активне мислення), 

душевний (навчання музиці та евритмічному танцю), креативно-практичний (у цей час діти 

вчаться творчим завданням: малювати, ліпити, вирізати з дерева, шити тощо). Ритм дня може 

бути підкорений тому предмету, блок якого зараз вивчається (наприклад, якщо вивчають 

математичний матеріал, дітям пропонують «побачити» його під час танцю чи шиття). 

Крім того, навчальний матеріал дається з врахуванням відповідності розвитку дитини й 

розвитку історичного суспільства. Наприклад, у 6 класі, коли у дітей формується уявлення про 

справедливість та державність, вивчають історію Римської імперії, а в 7 класі, у період початку 

статевого дозрівання, проходять середньовіччя, з його яскраво вираженою мужністю та 

жіночністю. При цьому діти ставлять спектаклі, беруть участь в турнірах і навіть відвідують 

міста з середньовічними замками. 

Вальдорфські педагоги переконані, що за надлишку розумової діяльності погіршується 

здоров‘я дітей. Рішенням цієї проблеми є введення великої кількості предметів, де діти 

займаються активною діяльністю. Це евритмія, живопис тощо. На творчих предметах педагог 

прагне пробудити уяву дитини, зрушити її почуття. Це може бути цікаве повідомлення під час 

заняття чи захоплива розповідь наприкінці. 

Упродовж навчального дня йде плавний перехід від розумової діяльності до фізичної 

через діяльність почуттів. Для цього існує чіткий ритм дня. Ранкова зарядки у вальдорфській 

школі замінюється ритмічною частиною. Молодші школярі 20 хвилин активно рухаються, 

ритмічно плескають в долоні й тупають, читають вірші. Перший урок – це головний урок, один 

з найважливіших загальноосвітніх предметів (математика, мова, географія, фізика, хімія тощо). 

Потім ідуть уроки, на яких відбувається ритмічне повторення: іноземна мова, музика, евритмія, 

гімнастика, живопис тощо. Практичною діяльністю займаються після обід, це праця, 

садівництво, ремесла, інші предмети, що вимагають фізичного навантаження. 

Отже, вальдорфська освіта не розглядає дитину як якусь скриньку, яку треба напхати 

усілякою інформацією, часто непотрібною. Вона розвиває вільну особистість, творчі здібності 

дитини, формує людину. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ У СПІЛКУВАННІ 

 

Людська діяльність неможлива без спілкування. Протягом усього життя ми 

обмінюємося інформацією із собі подібними. Існують різні види і форми спілкування. Дехто 

асоціює спілкування виключно із промовою, що не відповідає дійсності: людина починає 

спілкуватися задовго до того, як засвоює зв'язну мову. Тому умовно можна виділити два типи 

спілкування: мовленнєве та емоційне спілкування. 
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Потреба у спілкуванні у дитини з'являється у віці приблизно одного-двох місяців, 

задовго до того, як малюк починає опановувати мову. Вже з перших місяців життя дитина 

починає використовувати емоційне спілкування, в той час як вербальну мову спілкування 

починає засвоювати у віці близько року. Емоційне спілкування - це спілкування за допомогою 

міміки, жестів, поз, інтонацій. В основі емоційного спілкування лежить відносно нове поняття 

«емоційний інтелект».  

Емоційний інтелект - здатність ефективно розбиратися в емоційній сфері людського 

життя: розуміти емоції і емоційне підґрунтя відносин, використовувати свої емоції для 

вирішення завдань, пов'язаних з відносинами та мотивацією. Це поняття введено в науковий 

обіг П. Саловеем і Дж. Майєром і зараз є дуже популярною темою для психологічних 

досліджень.  

Інтерес до дослідження особливостей емоційного інтелекту із кожним днем зростає. 

Численні дослідження, проведені теоретиками і практиками психології, показали, що рівень 

особистих досягнень людини великою мірою визначається не класичним показником інтелекту 

IQ, а емоційними здібностями. Іншими словами, «бути розумним» – зовсім не означає «бути 

успішним», важливо розбиратися в своїх і чужих емоціях і вміти контролювати їх.  У 

дослідженні Мартіна Селігмана було виявлено, що люди з високим емоційним інтелектом  

мають високий рівень оптимізму. У цьому сенсі Селігман має на увазі здатність впоратись з 

невдачами. Він виявив, що оптимісти можуть подивитися на проблеми, як щось зовнішнє для 

них і тимчасове, у той час як песимісти розглядають їх як власні внутрішні дефекти і як такі, що 

мають постійний характер. 

Коли ми не усвідомлюємо наші емоції і їх причини, бути щасливим, жити повноцінним 

життям важко, навіть, неможливо. Звичайно, можуть бути зовнішні ознаки успіху, такі як гроші, 

престиж або успішна кар'єра. Але щоб бути по-справжньому щасливими, ми повинні бути в 

змозі визначити, що змушує нас відчувати себе добре. У той же час, ми повинні бути в змозі 

визначити, коли щось змушує нас відчувати себе погано. Тоді ми повинні використовувати 

знання про емоційний інтелект, зокрема про його корить у спілкуванні із людьми, щоб керувати 

власними діями. Коли ви розвинете свій рівень емоційної самосвідомості, ви можете вказати, як 

ви себе почуваєте в даний момент. Ви можете визначити, які причини цих емоцій, а також, як 

тіло реагує на ці почуття. 

Люди з розвиненим емоційним інтелектом легко налагоджують контакти з людьми, 

добре адаптуються в новому колективі, вселяють оточуючим довіру і симпатію. В основі цього 

лежить емпатія - здатність бачити світ очима оточуючих незалежно від власної точки зору. 

Шанобливе ставлення до почуттів і думок інших може допомогти у співпраці з ними. Крім 

цього емоційно розвинені люди володіють гарною комунікабельністю, тобто дружелюбністю, 

спрямованою на досягнення певної мети. Комунікабельні люди мають широке коло спілкування 

і важливі справи вони ніколи не роблять на самоті: їм обов'язково допомагають їхні друзі. 

Навчитися спілкуватися з людьми за короткий термін неможливо. Можна лише 

скоротити цей складний шлях до бажаного результату. Для цього існує кілька способів. По-

перше, потрібно заручитися підтримкою сторонніх спостерігачів, наприклад, близьких або 

колег, які фіксують помилки в спілкуванні з іншими людьми і кожен раз при цьому подають вам 

непримітний сигнал, тому що в більшості випадків люди самі не помічають своїх помилок. Так 

можна навчитися швидко виправляти свою поведінку, тренувати свої здібності до емпатії і 

зрозуміти, наскільки відкриті до інших. По-друге, необхідно зануритися в соціальне 

середовище, наприклад, відвідати іншу країну, мова якої абсолютно не знайома. У цьому 

випадку людина стане звертати увагу на невербальні знаки спілкування, що у свою чергу 

зробить її чуйним співрозмовником. 

Відточувати майстерність спілкування потрібно постійно і за будь-яких обставин. Варто 

намагатись при будь-якому зручному випадку заговорити з незнайомою людиною, не боятись 

цікавитися життям інших людей. 

 

МЕЛЬНИК Юлія, студентка 1 курсу  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» 

 

У Національній доктpині pозвитку оcвіти Укpаїни у XXI cтолітті пpіоpитетним 

напpямком у pозвитку оcвіти є підготовка оcвічених людей, кваліфікованих cпеціаліcтів, 

здатних до твоpчої пpаці, пpофеcійного pозвитку, оcвоєння і впpовадження cучаcних технологій. 

Пpагнення поcтійно оптимізувати навчально-виховний пpоцеc зумовило появу нових і 

вдоcконалення кpащих педагогічних технологій, що, викоpиcтовувалиcя до цього чаcу. 

Подальший їх pозвиток пов‘язаний із оpієнтацією на pеалізацію cучаcних концепцій оcвіти і 

виховання.  

Cуть інтеpактивного навчання у тому, що навчальний пpоцеc відбуваєтьcя за умови 

поcтійної, активної взаємодії вcіх учнів. Це cпівнавчання, взаємонавчання (колективне, гpупове, 

навчання у cпівпpаці), де і учень і викладач є pівнопpавними, pівнозначними cуб‘єктами 

навчання, pозуміють, що вони pоблять, pефлекcують з пpиводу того, що вони знають, вміють і 

здійcнюють. Оpганізація інтеpактивного навчання пеpедбачає моделювання життєвих cитуацій, 

викоpиcтання pольових ігоp, виpішення пpоблеми на оcнові аналізу обcтавин та відповідної 

cитуації. Воно ефективно cпpияє фоpмуванню навичок і вмінь, виpобленню цінноcтей, 

cтвоpенню атмоcфеpи cпівpобітництва, взаємодії, дає змогу педагогу cтати cпpавжнім 

лідеpом cтудентcького колективу. 

Отже, застосування інтерактивних методів навчання вимагає від педагога високого рівня 

самоорганізації та професійного підхожу до проведення занять.  Застосовуючи інтерактивні 

методи навчання   можна значно змінити процес та технології навчання. Для того, щоб 

запровадити інтерактивне навчання при вивченні дисципліни рекомендуємо для початку 

організовувати роботу студентів в парах. Таку технологію можна застосувати для обговорення  

нового матеріалу, першоджерел, проблемної ситуації. Робота в парах допомагає учням 

розвивати навичкі спідкування, вміння вислухати, довести свою точку зору в процесі дискусії. 

Згодом можна об‘єднувати студентів убільші групи – наприклад трійки чи четвірки. 

Впроваджувати групову роботу на заняттях треба поступово – це допоможе студентам постійно 

звикати до обговорень на заняттях, допоможе задіювати більшу частину колективу до роботу на 

занятті. 

При виористанні колективно-групових форм огранізації навчання застосовують такі 

методи як «Карусель», «Ажурна пилка» , мозковий штурм тощо. Таким чином до роботи 

залучається весь колектив, обговорення проходить не в малій групі, а у великому колективі 

студентів. При цьому варто дотримуватись правила не критикувати жодне висловлювання, дати 

можливість учневі довести свою думку чи змінити її самостійно. При застосуванні колективно-

групових методів навчання варто зауважити, що студенти мають володіти навичками учбового 

діалогу та учбової діяльності на високому рівні – це забезпечить високу ефективність 

проведених занять. 

У сучасному освітньому процемі доцільно застосовувати якумога більше інформаційних 

технологій навчання. Програмні засоби роблять роботу на уроці цікавішою та доступнішою для 

всіх учнів, сприяє підвищенню  мотивації учбової діяльності на занятті, допомагає охопленню 

роботи на занятті всіх учасників освітнього процесу. Так, наприклад, при моделюванні теми 

заняття доцільно використовувати карти знань для відображення взаємозв‘язків між ключовими 

поняттями теми.  
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Хмарні технології в навчанні допомагають налагодити індивідуальній підхід до 

навчання студентів. За допомогою таких сервісів викладач може надавати додаткові матеріали 

до занять,  дистанційно проводити оцінювання навчальних доссягнень учнів . 
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

Спілкування – це складне і внутрішньо суперечливе сплетіння перцептивних, 

комунікативних, інтерактивних компонентів, суб`єкт-обє`ктної та суб`єкт-суб`єктної форм, 

спілкування. Цимбалюк І.М. вважає, що цей процес передбачає встановлення і розвиток 

контактів (зв‟язків) між людьми, породжується потребами спільної діяльності і складається з 

взаєморозуміння, взаємосприйняття, взаємного обміну інформацією, розробки єдиної стратегії 

взаємодії. Корольчук М.С. слушно вказує, що під час спілкування відбувається обмін думками, 

досвідом, почуттями, переживаннями, взаємодія між людьми та передача інформації.  

Змістом спілкування виступає інформація, яка в міжособистісних контактах 

передається від однієї людини іншій. Це можуть бути відомості про внутрішній (емоційний) 

стан людини, про середовище, наукові та побутові знання, навички та уміння, сама людина (її 

зовнішній вигляд, особливості характеру, манера поведінки тощо). Мета спілкування дає 

відповідь  на питання про те, чому людина вступає в процес спілкування. 

Засобами спілкування є шляхи передачі інформації. Інформація може передаватися за 

допомогою органів чуття, мови та інших знакових систем. Вербальне (словесне) спілкування є 

одним із основних засобів людського спілкування, яке відбувається за допомогою мови (усної 

чи письмової). Володіючи мовою, люди обмінюються думками, розуміють одне одного і 

взаємодіють. Невербальне спілкування відбувається мимовільно, за допомогою міміки, жестів, 

поз, інтонації.  Лише 7% інформації передається вербально, 30% - передається голосом 

(тональностями, інтонацією) більше 60% передається невербальними каналами (погляд, жести, 

міміка). 

Серед ролей й завдань, які виконує спілкування в процесі життєдіяльності особистості 

виокремлюють: 

 комунікативну (це різні форми та засоби обміну і передавання інформації, завдяки яким 

стають можливими збагачення дій та взаєморозуміння людей, зв'язок людини зі світом в 

усіх формах діяльності, передає інформацію, використовує: мову, знаки. технічні засоби); 

 інтерактивну (взаємодiя мiж iндивiдуумами, а саме в обмiнi не тiльки знаннями, iдеями, а 

також впливом, взаємними намаганнями, дiями, впливає на свідомість, використовує: 

вчинки, вимоги, настанови); 

 перцептивна (процес сприйняття партнерами один одного, їх взаємного пiзнання як основи 

для взаєморозуміння, складає портрет суб‟єкта спілкування, складається з ідентифікації, 

рефлексії, стереотипізації тощо); 
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 контактна (встановлення контакту як стану взаємної готовності до прийому та передачі 

повідомлення). 

 спонукання (стимуляція активності партнера по спілкуванню, стимулювання його 

невиконання чи інших дій). 

 розуміння (розуміння партнерами один одного (їхніх намірв, установок, переживань). 

 емотивна (емоційне збудження в партнері певних емоційних переживань, а також зміна за 

його допомогою власних переживань і станів). 

 координація (взаємна орієнтація та узгодження дій в організації спільної діяльності).  

Основні види спілкування: 

 когнітивне – це обмін знаннями (наприклад, під час навчального процесу) . 

 кондиційне – це обмін психічними та фізіологічними станами, тобто певний вплив на 

психічні стани іншого (наприклад, бажання зіпсувати настрій партнеру).  

 мотиваційне – спрямоване на передачу іншому співрозмовнику певних установок або 

готовність діяти певним чином. 

 діяльнісне – це обмін діями, навичками, вміннями тощо. 

 пряме спілкування полягає в особистісних контактах і безпосередньому сприйманні один 

одного. 

 непряме спілкування відбувається через посередників, якими можуть виступати інші люди. 

Спілкування залежить від взаєморозуміння (єдності національної мови; єдності 

професійної мови; повноти інформації, логічності викладу; врахування рівня інтелекту, 

культури, професіоналізму; зосередженості уваги; особистих інтересів співрозмовників у 

вирішенні обговорюваних питань), взаємосприйняття (авторитету співрозмовників, їх 

професійної компетенції; характеру міжособистісних стосунків, їх емоційної забарвленості: чим 

більше позитивних емоцій викликає у співрозмовника, тим краще взаємосприйняття і 

взаєморозуміння. 

У спілкуванні важливо враховувати проблеми тих, з ким спілкуєшся. Головне у 

спілкуванні – це доброзичлива увага до людини, з якою спілкуєшся. Необхідно поважати всіх 

людей, а не тільки тих, хто вартий поваги. Емпатія допомагає у розумінні людей, а, отже, у 

попередженні і розв`язанні конфліктів. Щоб вплинути на думку співрозмовника, не викликаючи 

при цьому в нього образи доречно починати розмову з компліментів, не вказувати людині прямо 

в очі про її помилки, задавати питання, замість того, щоб віддавати накази, давати 

співрозмовнику змогу зберегти “своє обличчя», приписувати людині позитивні якості, які вона 

могла б в подальшому виправдати. 
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ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Для сучасної науково-педагогічної думки спадщина швейцарського вченого-педагога 

Й. Песталоцці представляє особливий інтерес. У його наукових і педагогічних працях 

представлені основи педагогіки, які актуальні й у наш час. Принципи навчання і виховання, 

висунуті педагогом, притаманні сучасному процесу освіти. Педагогічна концепція вченого 

представляє тісний взаємозв'язок між різними видами виховання, дослідження їх впливу один 

на одного і на розвиток дитини, ідеї та погляди, на які вони спираються. 

Діяльність Й. Песталоцці за його життя придбала широку міжнародну популярність. 

Його спадщину високо оцінювали К. Ушинський, П. Каптерев. Педагогічні думки 

Й. Песталоцці, висвітлені у «Лебединій пісні», були предметом дослідження А. Акрамової та 

І. Городецької [1]. Мета цієї роботи – узагальнити основні ідеї Й. Песталоцці, що містить праця 

«Лебедина пісня». 

Головною працею Й. Песталоцці є «Лебедина пісня» (1826 р.), яка була написана 

наприкінці життя. У ній зібрані підсумки та висновки, засновані на тривалій педагогічній 

практиці педагога. Цілісна педагогічна концепція, викладена в «Лебединої пісні», 

представляється у вигляді взаємозв'язку всіх видів навчання і виховання, методів і засобів 

навчання, елементів і складових процесу навчання [3]. Й. Песталоцці наголошував, що здiбнiсть 

до дiяльностi ґрунтується на двох засадах: розвитку духовних сил, розвитку фізичних 

здібностей. 

За Й. Песталоцці освіта передусім має бути гармонійною. Розумові, моральні та фізичні 

сили дитини потрібно розвивати у тісному взаємозв'язку – це вимога гармонійного розвитку, 

елементарної освіти. Отже, й моральне, і розумове виховання, насамперед, повинні спиратися 

на фізичні сили учня. Якщо у нього немає до чогось здібностей, то варто ставити перед ним 

мету, яку він може досягнути, щоб не відбити бажання навчатися. Всі заняття повинні 

приносити позитивний заряд емоцій, спонукати бажання до розумової діяльності. Думка про те, 

що позитивні емоції впливають на розвиток пам'яті, швидкість і якість виконання завдань для 

початку XIX ст., скутого жорсткою дисципліною і авторитарним стилем викладання, у 

теоретичній і практичній педагогіці була новаторською [2]. 

У «Лебединій пісні» Й. Песталоцці викладає свої думки і розчарування в модному тоді 

«розвиваючому навчанні» Я. Коменского. Маючи можливість порівняти звичайних селянських 

дітей і «круглих відмінників» всіляких графів і баронів, Й. Песталоцці прийшов до висновку, 

що природу обдурити неможливо, і багато закладається в дитині саме нею.  Педагог акцентує 

увагу на тому, що соціальне середовище визначає рiзне виховання в рiзних класiв. Суть 

вiдмiнностi полягає в організації елементарно-освiтніх засобiв до природного розвитку i 

розширення їхніх здiбностей, знань та навичок. В селянському i міському промисловому стані 

суть цiєї відмінності випливає з вищої міри розвитку прикладних здібностей, у вищих станах – з 

потреби в ширших правильних знаннях та вiдомостях, а у вчених станах – з задоволення 

потреби у вищому розвитку його розумових здiбностей, щоб глибше розумiти i дослiджувати 

предмети пізнання [2]. 

Педагог стає прихильником природовідповідного виховання. Він визнає, що 

справжньою суттю людської природи є вся сукупнiсть здiбностей i сил, якими людина 

вiдрiзняється вiд тварин.  

Ідею елементарної освiти також варто розглядати як ідею природовiдповiдного 

розвитку сил i здiбностей людської душi та людського розуму, а також естетичних здібностей. 

Водночас сили людини можуть бути розвинені лише вправами. Педагог писав, що око хоче 

дивитися, вухо – чути, нога – ходити i рука – хапати. Але так само i серце хоче вiрити i любити. 

Розум хоче мислити. 

Також, педагог наголошує, що дитину потрібно оберігати від хвилювань, тому що 

викликаний в дитинi неспокiй розвиває в нiй зародки обурених почуттiв матерiального, 

фiзичного егоїзму та схильнiсть до тваринного насильства. Водночас, надлишок матеріальних 

утіх псує характер дитини. Мати, яка щодня напихає свою дитину матеріальними втiхами, 
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згодом створить непоборну перешкоду мiцному їх задоволенню, i в наслiдок цього легко 

породить у дитини джерело неспокою, турбот, страждань i насильств. 

Дбаючи про дітей, мати повинна виховувати в них моральність і релігійність. Мати 

своїми діями ніби показує приклад: кого вона любить і кому довіряє, того буде любити її дитина 

і водночас довіряти. Якщо навіть мати каже про чужу людину, якої вона ще нiколи по бачила: 

«Він любить тебе, ти повинен йому довіряти, він добрий, дай йому ручку» [2], вона 

посміхається йому i охоче простягає йому свою ручку. 

Й. Песталоцці стверджує, що мова – природний наслідок спостереження. Якщо матері 

хочеться швидше навчити свою дитину говорити, то вона повинна вимовляти їй звуки мови то 

голосно, то тихо, то спiвучо, то смiючись, постiйно змiнюючи їх жваво, весело i до того так, щоб 

вона неодмiнно почувала в собi бажання белькотати слiдом за нею. Адже на переконання 

Й. Песталоцці, вивчення чисел, форм i мови – основа розвитку логічного мислення.  

Отже, у роботі «Лебедина пісня» Й. Песталоцці обґрунтовано принцип 

природовідповідності; ідеї гармонійного розвитку особистості та елементарної освiти, 

взаємозв'язку всіх видів навчання і виховання, методів і засобів навчання, елементів і складових 

процесу навчання. Педагог показав важливість виховання дитини у сім'ї, зокрема значення 

материнського прикладу в формуванні особистості дитини.  
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НЕВЕРБАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ 

 

Спілкування – це процес передавання й сприймання повідомлень за допомогою 

вербальних і невербальних засобів, що охоплює обмін інформацією між учасниками 

спілкування, її сприйняття й пізнання, а також їхній вплив один на одного і взаємодією щодо 

досягнення змін у діяльності. Спілкування є життєво необхідною складовою існування людини 

в філогенезі та разом з тим є невід‟ємним джерелом психічного розвитку людини в онтогенезі. 

Невербальне спілкування є одним із засобів спілкування. Це різні рухи тіла (жести, міміка, 

пантоміміка), інші засоби зовнішньої несловесної передачі емоційних станів людини 

(наприклад, почервоніння, збліднення, зміна ритму дихання та ін.), які слугують засобами 

обміну інформації між людьми. Детальне вивчення методів невербального спілкування 

почалося лише в 60-ті роки минулого століття. У 1970 році після публікації праці Джуліуса 

Фаста, в якій він зробив аналіз робіт учених-біхевіористів у галузі невербального спілкування, 

про його існування дізналася широка публіка. 

Альберт Мерабян вважає, що спілкування тільки на 7 % є вербальним (слова і фрази), 

на 38 % – вокальним (інтонація, тон голосу, інші звуки), а більшість інформації передається 

невербально. Австралійський спеціаліст «з мови рухів тіла» А. Піз стверджує, що за допомогою 

http://www.rusnauka.com/22_PNR_2009/Pedagogica/50306.doc.htm


529 

 

слів передається лише 7 % інформації, зате за допомогою звукових засобів (включаючи тон 

голосу, інтонацію тощо) – 38 %, міміки, жестів, пози – 55 %. Виразні рухи, за зауваженням С. Л. 

Рубінштейна, представляють свого роду «підтекст» до певного тексту, який необхідно розуміти, 

щоб правильно розкрити зміст подій. Мова руху розкриває внутрішній зміст в зовнішній дії. 

Тобто, невербальне спілкування є таким собі «невід‟ємним додатком» звичайного спілкування. 

У тих випадках, коли інформація, яка передається словами, не відповідає тому, про що говорять 

жести, міміка, то на більшу довіру заслуговує інформація невербальна, тому що жести і пози – 

підсвідомості. 

З наукової точки зору, коли ми говоримо про людину, то часто маємо на увазі її здібність 

розуміти невербальні сигнали і зіставляти їх з вербальними. Досвідчені лектори називають це 

«почуттям аудиторії» (бачити і розуміти, як його слова сприймаються слухачами). 

Усі невербальні засоби спілкування можна описати декількома системами. Це: 

- оптико-кінетична система – жести, міміка, пантоміма, рухи тіла (кінесика); 

- паралінгвістична система – вокалізація, діапазон та тональність голосу; 

- екстралінгвістична система – темп, пауза, плач, сміх, кашель тощо; 

- проксеміка – система організації простору і часу; 

- контакт очей – візуальне спілкування. 

Доповненням до вербальної комунікації служать паралінгвістична і екстралінгвістична 

системи знаків. Паралінгвістика - це система вокалізації, тобто якість голосу, його діапазон, 

тональність, єкстралінгвістика - включення в мову пауз, інших вкраплень, наприклад 

покашлювань, плачу, сміху, сюди ж відносять темп мовлення. 

Таким чином, особливістю невербальної мови є те, що її виявлення обумовлене 

імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці імпульси дозволяє 

довіряти цій мові більше, ніж звичайному вербальному каналу спілкування. 

Успіх будь-якого контакту в значній мірі залежить від уміння встановлювати довірливий 

контакт зі співбесідником, а такий контакт залежить не стільки від того, що ви говорите, скільки 

від того, як ви тримаєтесь. Саме тому особливу увагу слід звертати на манеру, позу і міміку 

співбесідника, а також на те, як він жестикулює. 
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ПІДГОТОВКА І ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ-ДИСПУТУ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Дисципліна «Технології соціально-педагогічної діяльності» є однією з основних у 

підготовці майбутніх фахівців соціономічних професій, тому майбутні магістри, які обрали 

викладацьку професію мають оволодіти методикою її викладання загалом, та методиками різних 

форм її проведення, зокрема. 

Найпростіша форма організації дискусії – фронтальна. Вона найрозповсюдженіша у 

вітчизняній педагогічній практиці. Але при цьому важко досягти навчальних цілей: дискусія як 

метод навчання ефективна тоді, коли кількістьучасників не перевищує 15 осіб.  
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У сучасній методиці навчання розроблені і інші форми дискусії, які потребують 

самостійної попередньої підготовки їх учасників у відповідності зі сценарієм та системою 

стимулювання – диспут, круглий стіл, засідання експертної групи, форум, симпозіум, мозкова 

атака (мозковий штурм) та ін. На відміну від фронтальної дискусії, у дискусіях визначених 

видів відбувається розподіл студентів на підгрупи (ланки). Кожна підгрупа отримує 

індивідуальне завдання. При цьому кожний учасник семінару заздалегідь знає коло питань, які 

будуть обговорюватися та правила стимулювання активності. Важливо, щоб завдання чи 

питання, які виносяться на семінар,  були проблемними.  

Проведення семінару-дискусії вимагає як високої педагогічної компетентності 

викладача, так і грунтовної теоретичної підготовки до нього студентів. На ефективність його 

проведення впливає багато факторів: матеріально-технічна база кафедри, трудність змісту 

навчального матеріалу, забезпеченість студентів навчальною літературою, згуртованість 

академічної групи, якість проведення лекцій тощо. Але, насамперед, – це особистість 

викладача, його вміння організовувати продуктивне спілкування, володіння сучасними 

інноваційними методами і прийомами навчання, установка на педагогічну взаємодію, бажання 

творчо вирішувати педагогічні ситуації [1]. Однак при викладанні будь-якогонавчального 

предмета кожному викладачевідоцільно і доступно використовувати спочатку елементи 

дискусії, а потім поступово поширювати її на весь семінар. 

Соціальний педагог, працюючи з підлітками та молоддю, має враховувати психологічні 

особливості цих вікових груп, зокрема їх прагнення до самоствердження у процесі спілкування 

з дорослими та однолітками. Враховуючи ці фактори, соціальний педагог може активно 

залучати підлітків та молодь до обговорення гострих соціальних проблем із метою формування 

позитивних ціннісних орієнтацій молоді та профілактики асоціальних форм поведінки [2]. 

Формуванню та розвитку соціально-педагогічних умінь сприятиме семінар-диспут (дискусія). 

Диспут ‒  зіткнення думок, різних точок зору. Семінар-диспут ‒  це одна з форм роботи, яка 

потребує досить тривалої попередньої підготовки.  

Доречно, на нашу думку, провести семінар-диспут із модуля «Технології соціально-

педагогічної роботи з дітьми та молоддю, що потребують особливої допомоги» із теми 

«Технологія діяльності з профілактики адитивної поведінки молоді». 

Підготовка і проведення семінару-диспуту мають свою методику. Попередню роботу 

доцільно розпочати з вибору теми дискусії. Орієнтовна тематика диспутів із теми «Молодь як 

об‟єкт соціально-педагогічної діяльності» є досить багатогранною. Наприклад, можна обрати 

такі теми: «Чи потрібно сучасній людині кохання?», «Ким бути чи яким бути?», «Що вагоміше: 

широта душі чи тверезий розрахунок?», «Молода сім'я ‒  одноголова чи двоголова?», «Сучасна 

молода людина ‒  яка вона?». 

Крім вибору теми, підготовка до диспуту включає також наступні складові елементи: 

розробка плану підготовки диспуту з переліком відповідальних за певну ланку роботи; добір 

літератури з обговорюваної проблеми; визначення основних питань дискусії; підготовка 

плакату-об'яви з переліком основних питань дискусії (вивішується за два тижні); вибір ведучого 

диспуту; оформлення приміщення для проведення диспуту (виставка книжок, плакати з 

цитатами, різноманітні ілюстративні матеріали тощо) [3, с.45]. 

Визначаючи основні питання диспуту слід врахувати наступні вимоги: питання дискусії 

мають бути значущими для учасників; питання мають містити в собі скриті суперечності;  

питання не повинні бути загальними; не можна допускатися провокуючих запитань; не варто 

ставити запитання, на які можна дати однозначні відповіді; доцільно обговорювати не більше 

п'яти-шести питань.  
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ПРОФЕСІЙНА КОНСУЛЬТАЦІЯ ЯК ОДИН З ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ ВИБОРУ 

ПРОФЕСІЇ 

 

Зростання ролі науки, інтелектуалізація праці на сучасній стадії наукового і технічного 

розвитку зумовлюють доцільність виховання в учнів творчих інтелектуальних здібностей, 

навичок та вмінь,  які необхідні для розвитку їхніх професійно значущих якостей. 

Особливо актуальною у комплексному процесі профорієнтації є професійна 

консультація.  

Професійна консультація полягає в наданні допомоги, поради фахівців психологів, 

лікарів, педагогів, у встановленні відповідності між вимогами, що пред'являються до професії 

та індивідуально-психологічними особливостями особистості. 

Згідно нормативним документам Державної служби зайнятості,профконсультація є 

спеціальною діяльністю з надання допомоги клієнтові у вирішенні проблем індивідуальної 

зайнятості з урахуванням його особливостей і реальної ситуації на ринку праці.  

Ці проблеми пов'язані з вибором професії, визначенням профілю професійного 

навчання, працевлаштуванням, зміною сфери діяльності. 

Психологічна професійна консультація проводиться в кілька етапів і містить у собі: 

 попередню бесіду; 

 психологічну діагностику здібностей і нахилів; 

 корекцію уявлень клієнта про себе і конкретної професії; 

 вироблення плану життєвого шляху і визначення професійного вибору; 

 «зворотній зв'язок» про отримані результати. 

Розрізняють кілька типів профконсультацій.  

Підготовча профконсультація повинна підвести учнів до усвідомленого і правильного 

вибору професії, ведеться вона протягом всього періоду шкільного навчання. 

У ході довідково-інформаційної консультації школяра знайомлять глибше зі змістом 

професії, вимогами до неї, можливостями працевлаштування, підвищення професійного 

майстерності.  

Діагностична індивідуальна профконсультація має своєю метою визначення можливих 

сфер діяльності, в яких учні можуть успішно працювати.  

Результатом індивідуальної діагностичної професійної консультації повинно бути 

визначення не однієї якої-небудь професії, а групи споріднених професій. Медична 

профконсультація встановлює ступінь відповідності здоров'я людини вимогам професії.  

Мета завершальної професійної консультації – надання допомоги у виборі професії 

відповідно до інтересів, схильностей і психофізіологічних здібностей учня. Цю консультацію в 

8 і 10 (9) класах проводять професійні консультанти спільно з вчителями школи. 

Уточнююча профконсультація нерідко виходить за рамки школи і здійснюється в 

середніх професійно-технічних училищах, ВНЗ, на підприємствах тощо. 

На сьогоднішній день розроблені численні системи профорієнтаційних тестів і 

опитувальників, профорієнтаційних ігор, комп'ютерних профконсультаційних систем та ін.  

Такі засоби сприяють у складанні професійного плану особистості, визначають  
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професійну траєкторію, розставляють та систематизують цілі, задачі, можливості, бар‟єри у 

досягненні поставленої мети у процесі профорієнтації. 
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МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА ЯК КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Науковці наголошують, що магістерська робота є самостійним науковим дослідженням, 

що має внутрішню єдність і відображає хід і результати розробки обраної теми. Магістерська 

робота виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту й 

отримання академічного ступеня магістра [1]. 

Зауважимо, що магістерська робота, з одного боку, має узагальнюючий характер, 

оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого – самостійним оригінальним 

науковим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або 

підприємства, при цьому студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та 

доводить їх наукову цінність або практичну значимість [2, с. 9-14].  

Підкреслимо, що магістерська робота подається у вигляді, який дозволяє зробити 

висновок, наскільки повно відображені та обґрунтовані положення, висновки та рекомендації, 

які містяться в роботі, їх новизна і значимість. Сукупність отриманих у такій роботі результатів 

повинна свідчити про наявність у її автора первинних навичок наукової роботи. Магістерська 

робота як наукова праця досить специфічна. Перш за все, її відрізняє від інших наукових робіт 

те, що вона виконує кваліфікаційну функцію. У зв‘язку з цим основне завдання її автора – 

продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і 

вирішувати конкретні наукові завдання [4].  

Магістерська робота закріплює отриману інформацію у вигляді текстового та 

ілюстративного матеріалу, в яких студент-магістрант упорядковує за власним розсудом 

накопичені наукові факти та доводить наукову цінність або практичну значимість тих чи інших 

положень. Магістерська робота відображає як загальнонаукові, так і спеціальні методи 

наукового пізнання, правомірність яких обґрунтовується в кожному конкретному випадку їх 

використання [1, с. 108-109]. 

Слід підкреслити, що магістерська підготовка – це по суті лише перший серйозний крок 

студента до науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності, який логічно завершується 

вступом до аспірантури і підготовкою кандидатської дисертації [4].  

У зв‘язку з цим магістерська дисертація не може розглядатись як науковий твір вищого 

ґатунку, оскільки магістр – це не вчений, а лише академічний ступінь, який підтверджує 

освітньо-професійний рівень випускника вищої школи і свідчить про наявність у нього знань, 

умінь і навичок, притаманних науковому працівникові – початківцю [3]. 

Логічна схема магістерської роботи як наукового дослідження містить такі 

взаємопов‘язані частини: мотивація; формулювання проблеми дослідження; пошук теоретичної 

основи розв‘язання проблеми; формулювання гіпотез; перевірка гіпотез; розв‘язання проблеми 

[1]. 

Відповідно процес магістерського дослідження складається із таких етапів: обрання та 

формулювання теми дослідження; складання індивідуального календарного плану роботи; 

пошук та аналіз теоретичної інформації за темою; обґрунтування актуальності обраної теми; 

постановка мети і конкретних завдань дослідження; визначення об‘єкта й предмета 

дослідження; вибір методів (методик) проведення дослідження; проведення теоретичних і 



533 

 

емпіричних досліджень; інтерпретація отриманих результатів; формулювання висновків та 

пропозицій; підготовка тексту, технічне оформлення роботи; отримання відгуку наукового 

керівника і рецензії на магістерську роботу; підготовка до захисту і захист магістерської роботи 

[4]. 

Отже, магістерська робота як наукова праця повинна мати цілісний, однорідний та 

завершений характер, відповідати сучасному розвитку науки в певній галузі, мати внутрішню 

єдність та логічність у відображенні ходу і результатів дослідження, а її тема – бути актуальною. 
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КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Однією з умов якісної підготовки майбутнього фахівця у вищій школі є науково 

обґрунтований, ретельно спланований і раціонально організований контроль за процесом і 

результатами навчально-пізнавальної діяльності студентів.  

На всіх етапах розвитку педагогіки вищої школи питаннями контролю навчальних 

досягнень займалося багато дослідників. Психолого-педагогічні аспекти контролю ґрунтовно 

висвітлені в працях А. Алексюка, С. Архангельського, Ю. Бабанського, О. Безносюка, 

В. Безпалька, А. Дьоміна, М. Єсипова, К. Інгенкампа, Ч. Купісевича, І. Лернера, М. Махмутова, 

В. Оконя, П. Олійника, Сучасні підходи до організації контролю навчання знайшли своє 

відображення в працях В. Бочарнікової, І. Булах, Л. Добровської, В. Ільїна та ін. 

Існують різні бачення у трактуванні поняття «контроль». На думку Ю. Бабанського 

контроль – це діяльність, яка здійснюється з метою отримання і фіксування інформації про 

результати дидактичної взаємодії учня і вчителя та зіставлення отриманих результатів з 

визначеною метою, і у випадку виявлення слабких місць, застосувати оперативні заходи для 

його корегування і регулювання, тобто інших форм, методів і засобів. В. Оконь під контролем 

розуміє діяльність учителя, спрямовану на спостереження, аналіз і оцінювання досягнень учнів, 

а також на використання отриманих показників для оптимізації навчально-виховного процесу. 

Ч. Куписевич вважає, що контроль – це діяльність, метою якої є перевірка й оцінювання 

результатів навчання, на основі яких вводяться дії, спрямовані на усунення виявлених недоліків. 

У психолого-педагогічній літературі знаходимо й інші трактування контролю навчальних 

досягнень студентів у вищій школі: 

- як важливий компонент системи навчального процесу, що провадиться у різних формах 

для визначення рівня знань, навичок та вмінь, отриманих студентами в процесі навчання 

(Л. Одерій); 
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- як засіб педагогічного керівництва навчально-пізнавальною діяльністю студентів, при 

якому здійснюється регулярне поетапне оцінювання й корекція підготовки спеціаліста як щодо 

засвоєння знань, умінь і навичок, так і виховання студентів (Л. Русакова). 

- як діяльність, яка спрямована на виявлення рівнів навченості з метою приведення 

одержаних результатів до професійного рівня (Л. Романишина). 

Слід зазначити, що ефективність контролю зумовлюється дотриманням вимог до його 

організації й проведення: індивідуальний підхід, об‟єктивність, систематичність, застосування 

різних форм і методів контролю, оптимальність, гласність, всебічність, професійна 

спрямованість. Також ефективність контролю залежить і від забезпеченості технічними 

засобами, використання персонального комп‟ютера.  

Серед видів контролю педагогічна теорія виокремлює попередній, поточний, 

тематичний, підсумковий. Для виконання функцій контролю (освітньої, діагностичної, виховної, 

стимулюючої, розливальної, управлінської) наявний цілий арсенал способів перевірки та 

оцінювання знань студентів. Методами контролю навчальних досягнень є: спостереження за 

навчально-пізнавальною діяльністю студента, усне опитування, письмовий контроль, практична 

перевірка, графічна перевірка, тестування. Застосування зазначених методів повинно 

зумовлюватись виконанням конкретних завдань, зокрема таких: 

– визначення рівня виявлення та розвитку системи компетенцій особистості студентів; 

– виявлення, перевірку та оцінювання рівня здобутих знань, умінь та навичок студентів і 

якості засвоєння ними навчального матеріалу з спеціальних дисципліни на всіх етапах 

навчання; 

– оцінювання відповідності змісту, форм, методів і засобів навчання меті та завданням 

підготовки фахівців певної спеціальності; 

– стимулювання систематичної самостійної роботи та пізнавальної активності студентів; 

– виявлення і розвиток творчих здібностей, підвищення зацікавленості у вивченні 

навчального матеріалу; 

– оцінювання ефективності самостійної, індивідуальної роботи студентів, їхнього вміння 

працювати з навчальною, довідковою, методичною літературою; 

– розроблення заходів для підвищення якості навчання шляхом впровадження у 

навчальний процес інноваційних технологій [1]. 

Отже, контроль у вищому навчальному закладі покликаний сприяти ефективному 

управлінню процесом підготовки фахівців. З його допомогою встановлюють вихідний рівень 

тих, хто навчається, отримують інформацію про результативність навчального процесу і рівень 

здобутої студентами кваліфікації.  

Література 
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1. Аузіна А. О. Система комплексної діагностики знань студента / А. О. Аузіна, 
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«ТОКСИЧНА» ЛЮДИНА: ЧИ НЕ ЧАС З НЕЮ РОЗЛУЧИТИСЯ? 

 

Часом уникнути спілкування з людьми, які отруюють життя не вдається. Але як на них 

реагувати - виключно наш вибір. Це  може бути колега, знайомий, який, схоже, не тільки сам 

оповитий хмарою негативної аури, але і накриває ним все навколо себе. Такі люди відчувають 
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задоволення, коли створюють проблеми, злять оточуючих і від них важко сховатися. Вони 

перетворюють будь-яку ситуацію в стресову. Назвемо їх «токсичні люди». 

При недостатній обережності у відносинах з людьми, які порушують особисті кордони інших, 

вони можуть справити досить відчутний руйнівний вплив на почуття, образ думок і поведінку. 

Вони спустошують, вибивають з колії, створюють відчуття напруги і хаосу, піддають ваше 

життя постійному стресу. Психотерапевт Емі Морін слушно вказує на ознаки, за якими легко 

зрозуміти, що токсична людина взяла над вами верх. 

1.Ви занадто багато про неї говорите. Постійне їх обговорення забирають багато часу і 

життєвих сил. А тим часом обговорення токсичних людей в їх відсутність дає їм ще більше 

влади. 

2. Ви втрачаєте терпіння. Якщо не буди обережним, фрустрація може легко 

перетворитися в лють. Коли токсична людина управляє іншою, то  вона відчуваєте, що не здатна 

контролювати свої емоції.  

3. Ваша самооцінка падає. Токсичні люди часто поводяться грубо, ображають і 

принижують оточуючих. Іноді у вас може виникнути спокуса подумати щось на кшталт: «мій 

батько змушує мене відчувати себе винуватим». Але відчувати свою провину чи ні, поважати 

себе чи ні - вирішувати тільки вам самому, і ваша самооцінка ніколи не повинна залежати від 

когось іншого. 

4. Ви звинувачуєте їх в своїй поведінці. Якщо ви стали жертвою маніпуляцій 

«руйнівника», у вас може з'явитися спокуса звинуватити його в зробленому вами виборі. Однак 

спроба покласти провину за те, що відбувається у вашому житті, на іншого - це явна ознака 

того, що токсична людина має занадто багато влади над вами. Візьміть на себе відповідальність 

за те, що ви робите і як. 

5. Ви боїтеся проводити з нею час. Ви з жахом думаєте про те, що вам належить 

провести вечір за святковим столом поруч з занудою-родичем або зустрітися з колегою, який 

завжди провокує вас на конфлікт? Ви відчуваєте, що кілька годин життя будуть просто 

загублені? Це означає, що вплив «вампіра» на вас став всепоглинаючим. 

6. Ви опускаетесь до їх рівня. Якщо ви все частіше говорите собі: «Не можеш перемогти 

- приєднуйся», є небезпека, що ви почнете вести себе в протиріччі з власними цінностями. 

Навіть якщо ви сприймаєте спробу встати на один щабель з пліткарем або агресором як крайній 

захід, її ніяк не можна вважати ефективною копінговою стратегією. В кінцевому результаті така 

невластива вам поведінка лише посилить відчуття спустошення і додасть хаосу в ваше життя. 

7. Ви не можете встановити вірні кордони. Маніпулюючи вами або викликаючи на 

конфлікт, токсичні люди заважають встановленню розумних меж у відносинах. Вас завжди 

може застати зненацька нахабство товариша, і ви не знайдете ні слова, щоб гідно йому 

заперечити. Ви знову будете брати на себе місію рятівника, в черговий раз беручись клопотати 

за сумуючого приятеля. Тільки встановивши здорову дистанцію, ви зможете захистити себе від 

їх впливу. 

8. Ви вдаєтеся до нездорових способів впоратися з ситуацією. Дозволяючи собі подвійну 

дозу спиртного «після важкого дня», або купуючи собі «в нагороду за терпіння» ще одну 

шоколадку або порцію улюбленого фастфуду, на якийсь час, безумовно, можна відчути себе 

краще. Але в довгостроковій перспективі ці нездорові копінг-стратегії можуть викликати 

серйозні проблеми. Якщо ви звикнете справлятися зі стресом за допомогою таких швидких і 

«ефективних» прийомів, болісні, співзалежні відносини з токсичною людиною можуть 

затягнутися на довгі роки. 

9. Ваші відносини страждають. Ви кричите на своїх дітей і так знімаєте напругу, або 

сперечаєтеся з чоловіком, тому що ви прийшли додому в поганому настрої після спілкування з 

«вампіром»? Будьте обережні: нездорова поведінка однієї людини може проникнути, як вірус, в 

інші області вашого життя і нанести серйозні пошкодження відносинам з дорогими людьми. 

Людина має піклуватися про власний добробут. Варто обмежити таким людям доступ в 

своє життя. В певному випадку досить відмовитися витрачати час на роздуми про цю людину, 

рідше зустрічатися, частіше говорити «ні». У більш серйозної ситуації, можливо, варто і зовсім 
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видалити її зі свого життя. Найкращий вихід, природно, дистанціюватися від такої людини. 

Максимально захистити себе від спілкування і не намагатися вникати у все, що токсична 

особистість намагається донести. Однак подібна ізоляція доречна, якщо ці люди не близькі вам, 

або ви можете без наслідків розірвати з ними спілкування. 

Коли токсичною виявляється близька і кохана людина, необхідно знайти справжню 

причину, чому вона себе так веде. Якщо ви готові жертвувати своєю душевною рівновагою 

заради цієї людини, спробуйте допомогти їй розібратися в собі, або звернутись з нею до 

психолога. 
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ЗМІСТ ТА ФОРМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасному суспільстві життя і здоров‟я людини визначаються як найвищі цінності. 

Вони є показником цивілізованості, що відображає загальний рівень соціально-економічного 

розвитку суспільства, головним критерієм доцільності й ефективності всіх без винятку сфер 

державної діяльності (резолюція ООН № 38/54 від 1997 р.). Сьогодні пріоритетність проблеми 

здоров‟я в Україні пов‟язана насамперед з різким погіршенням стану фізичного та психічного 

здоров‟я молодого покоління, що призводить до зниження його працездатності, обмеження 

подальшої професійної діяльності, ефективності навчального процесу.  

Встановлено, що здоров‟я значною мірою залежить від самої людини, її свідомості та 

активного ставлення до свого здоров‟я, від її способу життя.  

 Формування здорового способу життя визначається як цілеспрямований 

педагогічний вплив, що сприяє формуванню ціннісного ставлення особистості до власного 

здоров‘я, засвоєнню знань, умінь і навичок, які стають регуляторами здоров‘язбрежувальної 

поведінки і дозволяють максимальною мірою зберігати і зміцнювати здоров‘я у взаємозв‘язку з 

різними сферами життєдіяльності (В. Горащук, О. Дубогай, О. Єжова, В. Оржеховська та ін.). 

Найбільш перспективною віковою категорією щодо формування здорового способу 

життя визнаються студенти вищих навчальних закладів, оскільки саме в цьому віці відбувається 

засвоєння основних обсягів інформації, відбувається інтенсивна робота з формування 

особистості, вироблення стилю життя, проявляється індивідуальна свідома активність у всіх 

сферах життєдіяльності.  

На думку дослідників, у вищі навчальні заклади поступає молодь з достатньо низьким 

рівнем рівень здоров‘я і фізичної підготовки, більш 40 % з них мають хронічні захворювання. Їх 

вступ до вищого навчального закладу супроводжується високим рівнем захворюваності органів 

зору, систем кровотворення і травлення, патології опорно-рухового апарату, відхилень з боку 

ЦНС. Встановлено, що до 70 % студенів вищих навчальних закладів практично не 

використовують у своїй життєдіяльності або використовують неефективно такі важливі 

компоненти здорового способу життя, як рухова активність, гігієна навчання та відпочинку, 

раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок та інші, що суттєво знижує резервні 

можливості їхнього організму. 

http://unn-sens.livejournal.com/124161.html
https://moyezdorovya.com.ua/5-oznak-togo-shho-vi-toksichna-lyudina/
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Пошук шляхів покращення здоров‘я студентської молоді постійно знаходяться в центрі 

уваги вчених та практиків, які працюють у системі вищої освіті (Г. Апанасенко, А. Бойко, 

В. Братусь, Н. Баженова, О. Дубогай, С. Канішевський, І. Ларіонова, Г. Нікіфоров, 

В. Околелова, І. Смолякова, С. Присяжнюк, Р. Раєвський, В. Сорокина, Л. Сущенко, 

М. Філіппов та інші).  

Дослідники вважають, що ефективне розв‘язання поставлених завдань вимагає вибору 

нових соціально-педагогічних технологій, змісту, форм і методів, які б сприяли формуванню у 

студентів стійкої спрямованості на здоровий спосіб життя. Виходячи з цього, зміст процесу 

формування здорового способу життя студентської молоді передбачає:  

1. Формування цінності здорового способу життя, сталу мотивацію на дотримання його 

норм, уміння будувати і реалізовувати індивідуальну програму збереження і зміцнення здоров‟я. 

2. Засвоєння студентами філософської, методологічної, теоретичної інформації галузі 

формування, збереження і зміцнення здоров‟я. 

3. Оволодіння способами використання одержаної інформації для правильного вибору 

оздоровчих систем і практик у сфері збереження і зміцнення здоров‟я.  

4. Опанування формами, засобами і методами збереження і зміцнення здоров‟я дітей та 

учнівської молоді у подальшій життєдіяльності. 

Враховуючи, що значна частка студентів не отримала у школі належну валеологічну 

освіту, а навчальними програмами вузів приділяється недостатньо уваги формуванню 

здоров‘язбережувальних технологій, доцільно включити у позааудиторну діяльність постійно 

діючий семінар з цих проблем.  

Завданнями семінару є: поглиблення знань про взаємозв‟язки фізичного, психічного і 

соціального здоров‟я; усвідомлення здоров‟я як здатності самозбереження; формування 

впевненості у собі, підвищення самооцінки; формування уміння попереджати і вирішувати 

конфлікти; формування уміння вести постійний контроль за станом свого організму і 

проведення профілактичної роботи; оволодіння різними оздоровчими системами, методами, 

прийомами.  

Зважаючи на проблеми, які існують у молодіжному середовищі, пріоритетними 

напрямами у формуванні здорового способу життя студентів є такі: формування негативного 

ставлення до шкідливих звичок; навчання способів профілактики та самозбереження здоров‟я; 

статеве виховання тощо.  

Аналіз наукових досліджень та практичного досвіду доводить, що більш 

продуктивними у формуванні здорового способу життя є інтерактивні форми і методи, 

зорієнтовані на особистісний розвиток і саморозвиток кожного учасника процесу освіти, 

вироблення творчого підходу до проблем, пов‟язаних з формуванням позитивного ставлення до 

здоров‟я. Вони включають: експромт-диспути, лекції-діалоги, дискусію, мозковий штурм, 

імітаційні та рольові ігри, тренінги, виконання навчальних проектів, конкурси студентських 

ідей, робота в малих групах тощо. 
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СПІЛКУВАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКА 

 

Для підліткового віку характерним є пріоритет дитячої спільноти над дорослою. 

Спілкування з однолітками є провідним видом діяльності в цьому віці. У процесі спілкування 

засвоюються норми моралі, соціальної поведінки, в ній створюються стосунки рівності всіх і 
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поваги один до одного [1,с.174-175]. 

Спілкування з однолітками дедалі більше виходить за межі шкільного життя і навчальної 

діяльності, захоплюючи нові інтереси, види діяльності, стосунки, набуваючи ознак самостійної 

й надзвичайно важливої для підлітка сфери життя. Як бачимо, у підлітковому віці інакше 

розставляються акценти між сім'єю (дорослими), однолітками і школою. Головне місце серед 

мотивів позитивного ставлення до школи займає мотив спілкування з однолітками. Провідним 

видом діяльності підліткового віку є інтимно-особистісне спілкування з однолітками, тобто 

міжособистісне спілкування з ними [4, с. 108]. Спілкування з однолітками виділяється у 

відносно самостійну сферу життя. У товаристві однолітків реалізується головна потреба періоду 

– знайти своє місце в суспільстві, бути “значущим». Спілкування з товаришами у цьому віці 

набуває такої цінності, що нерідко відсуває на другий план і навчання, і навіть стосунки з 

рідними [3].  Підлітки схильні встановлювати дуже близькі (як правило, тимчасові) стосунки з 

різними однолітками – йде пошук друга. З кожним роком потреба у взаєминах з ним стає дедалі 

гострішою. Спілкування з близьким другом є темою особливих розмірковувань підлітка. 

Школярі цінують дружбу, але водночас бувають вкрай ревнивими, вимогливими та схильними 

до образ. 

Така динаміка мотивації спілкування підлітків пов‟язана з інтенсивним розвитком 

особистісної та міжособистісної рефлексії, появою особистої відповідальності за успішність 

спілкування з іншими. Зростає критичність щодо власних недоліків, прагнення удосконалення, 

в тому числі у питаннях спілкування[5]. 

Поведінка підлітків за своєю суттю своїй є колективно-груповою. Якщо для молодших 

школярів основою для об'єднань найчастіше є спільна діяльність, то тепер навпаки, 

привабливість тих чи інших занять та інтересів визначаються передусім їхніми можливостями 

для спілкування з однолітками. 

Зростає значущість нових референтних груп однолітків, підліток прагне самостійно 

обирати референтну групу. Референтна група підлітка складається з його ровесників, саме з 

ними він проводить більшу частину часу. Ізольовані групи однолітків у підлітковому віці 

набувають більшої стійкості, стосунки в них починають підкорятися більш суворим правилам 

[2,с.93]. 

Роль референтної групи однолітків важлива для підлітка тому, що зміцнює внутрішні 

позиції підлітка, дає відчуття захищеності. Найбільша цінність, якою підлітки керуються у 

спілкуванні – це дружба, вироблення “кодексу товариськості». При всій орієнтації на 

утвердження себе серед однолітків підлітки відрізняються крайнім конформізмом у підлітковій 

групі, підвищеною сугестивністю стосовно ровесників. Наполегливо відстоюючи свою 

незалежність від дорослих, підлітки, як правило, абсолютно не критично оцінюють думки 

власної групи та її лідерів. Вони прагнуть    виконати все, на що їх штовхає группа [2,с.103]. 

Вивчаючи особливості спілкування підлітка з однолітками та дорослими вчені приходять 

до висновку, що протиставлення двох референтних джерел соціалізації підлітків являє собою 

штучну дихотомію: вплив кожної групи залежить від соціальної ситуації. Група однолітків 

визначає смаки, переваги, мовлення, способи індивідуальних та статевих взаємодій; дорослі 

впливають на вибір соціально-економічних цінностей, звичок споживання, релігійної 

приналежності чи політичних поглядів[6]. 
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РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 
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З усіх видів професійної та інтелектуальної діяльності найбільший вплив на 

формування й розвиток особистості має педагогічна діяльність, котра формує, розвиває й 

реалізує педагогічну культуру. Культура професійної діяльності майбутнього викладача 

виявляється через рівень його загальної культури. Важливою складовою професійно-

педагогічної майстерності викладача є риторична культура. 

Загалом, риторична культура важлива складова кожної професії, оскільки, як правило, 

надає людині можливості максимально повно реалізувати себе, виявити свої професійні 

здібності. Актуальність оволодіння риторичною культурою для майбутніх викладачів вищих 

навчальних закладів зумовлена тим, що останнім часом спостерігається зниження рівня 

мовленнєвої культури населення, неповага до традиційних норм мови та загальна девальвація 

духовних цінностей. Відповідно, одним з важливих елементів професійної підготовки 

майбутніх викладачів повинні стати знання та навички, що сприяють усвідомленню себе як 

особистості та індивідуальності, котра розуміє закономірності мовленнєвої діяльності й володіє 

способами регуляції поведінки і стосунків в людській спільноті. 

Проблеми риторики детально вивчалися у наукових працях С.Ф. Іванова, Н.А. Купина, 

В.Н. Марова, А.К. Михальської, Є.А. Юніна та ін. 

Метою дослідження є розгляд теоретичних положень, що розкривають сутність поняття 

«риторична культура», його структуру та вплив на загальну педагогічну майстерність викладача  

вищого навчального закладу. 

У перекладі з латинської мови «communicatio» означає «повідомлення», «передача». 

Наукові дослідження свідчать, що комунікативні уміння пов‘язані з організацією взаємин, 

взаємодії в системі «людина – людина» і є властивістю особистості, що заснована на вольових 

рисах характеру, здібностях, набута на основі раніше одержаних знань і навичок досвіду та 

виявляється в умінні виконувати комунікативну діяльність у нових умовах. Володіння 

комунікативними уміннями переводить процес спілкування із стихійного у керований. Під час 

навчання необхідно прагнути, щоб педагогічна діяльність набула в свідомості студента 

соціальну значущість і стала для нього особистою цінністю. Удосконалення професійної 

підготовки майбутніх викладачів передбачає цілеспрямовану й систематичну роботу з 

формування властивостей і рис особистості, знань, умінь, навичок, що відповідають характеру 

вимог до майбутньої професійно-педагогічної діяльності. 

Риторична культура є обов‘язковою складовою педагогічної підготовки викладача 

вищої школи, що містить в собі такі компоненти: проектування риторичної ситуації; 

усвідомлення, формування та реалізація риторичного завдання; здійснення риторичної 

рефлексії. 

До складових риторичної культури педагога належать: 

- концептуальна – вміння всебічно аналізувати предмет дослідження і вибудовувати систему 

знань про нього; 

- моделювання аудиторії – вміння вивчати різні типи аудиторій на основі соціально-

демографічних, соціально-психологічних та індивідуально-особистісних ознак; 

- стратегічна – вміння розробляти конкретну програму дій на основі створеної концепції і з 

урахуванням психологічного портрета аудиторії; 
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- тактична – вміння грамотно аргументувати, а також активізувати розумову і чуттєво-

емоційну діяльність аудиторії. Її метою є створення в процесі спілкування суб‘єкт-

суб‘єктних взаємин; 

- мовна – вміння володіти дієвим, ситуативним, нормативним мовленням; 

- ефективна комунікація – вміння встановлювати, зберігати і закріплювати контакт з 

аудиторією, як необхідна умова успішної реалізації продукту діяльності мислення та 

мовлення; 

- системно-аналітична або рефлексивна – вміння аналізувати одержаний результат: що 

вийшло, що ні, причини невдач, пошук розв‘язання в досягненні бажаного результату. 

Навчитися говорити можна, лише навчившись мислити і відчувати. Для того, щоб 

навчання і поведінка студентів стали гуманнішими, творчими, що відповідають їх людській, а не 

механічній природі, необхідна зміна режиму їхньої свідомості. У майбутніх викладачів 

необхідно сформувати такі види здібностей: спеціальні здібності з основ педагогічного такту; 

загальні здібності з культурно-освітньої й професійної діяльності; організаторські здібності, що 

виявляються в швидкості орієнтування в соціально-педагогічних ситуаціях, гнучкості розуму, 

товариськості тощо. 

Талант і майстерність, як головні умови успіху в будь-якій діяльності, розмежовує 

А. Макаренко і переконує, що «майстерність це те, чого можна домогтися, і як може бути 

чудовий майстер, – лікар, так повинен і може бути чудовим майстром педагог…». У своїх 

наукових працях А. Макаренко підкреслював зв‘язок між рівнем освіченості, загальною 

культурою й рівнем риторичної культури педагога. Якісна реалізація соціального замовлення, 

соціальних потреб суспільства залежить від результатів функціонування та розвитку системи 

освіти. Тому визначення цілей і завдань навчально-виховного процесу у вищих навчальних 

закладах передбачає формування особистості майбутнього викладача з високим рівнем 

професійно-педагогічної культури, що забезпечує вихід за межі нормативної діяльності, 

здатність створювати й передавати цінності, особистісний розвиток. 

Отже, риторична культура є складовою професійно-педагогічної культури та сприяє 

духовному вдосконаленню людини, її залученню до фундаментальних цінностей загальної 

культури. Тому вона є обов‘язковою частиною психолого-педагогічної підготовки майбутнього 

педагога вищої школи. Нині вищим навчальним закладам потрібні викладачі, котрі здатні чітко 

висловлювати свої думки, доносити їх до студентів, навчити їх правильно мислити і говорити. 

 

УДК 159:37.091.33-028.17 

СВІЩО Оксана, студентка 1 курсу 

гуманітарно-педагогічного факультету,  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник – КРУЧЕК В.А., 

докт. пед.наук, доцент 

 

АКТИВНЕ СЛУХАННЯ 

 

Ефективне слухання – основа для отримання точної інформації. Емпатичне слухання 

забезпечує краще розуміння інших людей, допомагає нейтралізувати схильність до засудження. 

Слухаючи інших, людина вчиться не тільки слухати себе, а й розуміти свої почуття, потреби, 

установки. Засоби і методи ефективного слухання дозволяють підвищити якість прийняття 

рішень, слухання корисне для педагогів, соціальних працівників. 

Слухаючи, необхідно: забути особисті упередження проти співрозмовника; не 

поспішати з відповідями і висновками; розмежовувати факти і думки; стежити за тим, щоб мова 

була зрозумілою і чіткою; дійсно слухати, а не робити вигляд і не відволікатися. Щоб навчитись 

ефективно слухати, необхідно насамперед захотіти слухати і зрозуміти співбесідника. Адже 

процес слухання аналогічний процесу пізнання. 



541 

 

Причини неефективного слухання можуть бути різні: втома або неможливість  

зосередитись; безпідставні припущення; схильність одразу шукати вирішення проблем. 

Гіппенрейтер Ю. Б. настійно рекомендує батькам засвоїти способи активного слухання. 

При їх використанні вони можуть розраховувати на такі результати: зникають, слабшають 

негативні переживання дитини (розділена радість подвоюється, розділене горе стає вдвічі 

менше); дитина переконується, що дорослий готовий його слухати, починає розповідати про 

себе все більше (теми розповіді (скарги) змінюються, бесіда розвивається); дитина сама 

просувається у вирішенні своєї проблеми, починає активно слухати; змінюються і самі батьки: 

вони знаходять в собі більше терпіння. 

Навички активного слухання є важливими і належать до найбільш складних. Разом з 

тим, ми можемо виділити кілька загальних способів, що дозволяють використовувати їх в своїй 

роботі: 

1. Слухати й чути. Найбільш загальний засіб, який полягає в тому, що людина дуже 

уважно слухає іншого й намагається зрозуміти його почуття, а потім повідомляє про те, що він 

зрозумів. 

2. Не засуджувати і не оцінювати. Слухач не просто сприймає слова, він розуміє 

почуття промовця і приймає без критики та оцінок. 

3. Не відволікатися і не переривати. Вся увага має бути зосереджена на особистості 

промовця, його розповіді, думках, переживаннях. Слухач не повинен відволікатись на внутрішні 

чи зовнішні стимули. 

4. Не забігати наперед в осмисленні розмови. Слухачу не обов'язково відповідати 

відразу, краще дати собі час подумати, щоб уникнути поверховості відповіді. 

5. Вибрати актуальні теми та відображати їх зміст. Із всіх тем, що пропонуються 

промовцем, необхідно відібрати актуальні й значущі. Переходити до нової теми лише після 

завершення роботи з попередньою. Періодично повторювати суть повідомлень мовця, щоб він 

міг відчути, що його зрозуміли, а слухач зміг перевірити адекватність свого розуміння. 

Виокремлюють наступні види слухання: 

 Емпатійне слухання дозволяє переживати ті ж почуття, які переживає співрозмовник, 

відображати ці почуття, розуміти емоційний стан співрозмовника і розділяти його. При 

емпатійному слухані не дають порад, не прагнуть оцінити мовця, не моралізує, не критикують, 

не повчають. 

 Нерефлексиве (пасивне) слухання - це вміння уважно мовчати, не втручаючись в 

промову співрозмовника з зауваженнями. Слухання цього виду особливо корисно тоді, коли 

співрозмовник проявляє такі глибокі почуття, як гнів чи горе, горить бажанням висловити свою 

точку зору, хоче обговорити гострі питання. Відповіді при нерефлексівним слуханні мають бути 

зведені до мінімуму типу «Так!», «Ну-і-ну!», «Продовжуйте», «Цікаво» тощо. Таке слухання 

передбачає тимчасову здачу себе співрозмовнику, свого роду капітуляцію. Зате можна дізнатися 

іншу точку зору, а потім - діяти. 

 Активне слухання – це мистецтво розуміння. Процес розшифровки сенсу 

повідомлень, з'ясування реального значення повідомлення. Активний слухач повинен запевнити 

мовця, що всі промовлене буде вірно зрозуміле ім. Розуміє слухач як би повідомляє говорить: «Я 

дбаю про Вас, я приймаю Вас. Я хочу зрозуміти Ваш досвід, Ваші почуття і, особливо, Ваші 

потреби». Таке послання, дане людині в якості базової основи розмови, вплине на його 

спосіб мислення і почуття (по відношенню до себе та інших). 

Умови, яких повинен дотримуватися хороший слухач: 

 Тимчасово відкинути будь-які думки, судження, почуття. Ніяких побічних 

думок. Оскільки швидкість мислення у чотири рази більше швидкості мови, використовуйте 

«вільний час» на критичний аналіз і висновки з того, що безпосередньо чуєте. 

 Поки ви слухаєте, не можна обдумувати подальше питання, а тим більше приводити 

контраргументи. 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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 Слід сконцентрувати свою увагу тільки на тій темі, про яку йде мова. У будь-якому 

випадку знайомство з думкою партнера значно полегшує проведення переговорів. Партнеру 

надається можливість проявити себе, а це суттєво притупить гостроту його заперечень. 

 Щирий інтерес до людини і бажання допомогти. 

 Велика увага до найменших проявів емоційного стану клієнта. 

 Вірити в здатність людини самому ухвалити рішення і впоратися зі своєю проблемою, 

даючи йому час і створюючи сприятливі умови. 

Отже, вміння слухати це велике мистецтво, яке ми набуваємо впродовж всього життя. 

Щоб стати хорошим слухачем потрібно дотримуватись умов і правил слухання, адже хорошими 

слухачами не народжуються, ними стають. 

Література 

1. Б. С. Волков, Н. В. Волкова. Психологія спілкування в дитячому віці. 3-є вид. - СПб.: Пітер. - 
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М.: Ось-89, 2002 .- 320 с.: Іл. 

3. Столяренко Л.Д. З 81 і управління. Підручник / Л.Д. Столяренко. - Ростов н / Д: Фенікс, 2005. 

4. Бондаренко О. Ф. Психологічна допомога особистості: Навч. по-сіб. для студ. ст. курсів 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Екологічне виховання ‒  це психолого-педагогічний процес, спрямований на 

формування в людини екологічних знань та наукових основ природокористування, необхідних 

переконань і практичних навичок, певної орієнтації та активної життєвої позиції в галузі 

охорони, збереження і примноження природних ресурсів. 

Важливість взаємодії суспільства і природного середовища ставить перед школою 

завдання формування у дітей відповідального ставлення до природи. Педагоги та батьки 

усвідомлюють важливість навчання школярів правилам поведінки в природі. Чим раніше 

починається робота з екологічного виховання учнів, тим більшим буде її педагогічна 

результативність.  

Екологічне виховання передбачає перш за все, формування у дитини емоційне, 

бережливе ставлення до об'єктів природи, здатність бачити їх красу, а не детальні біологічні 

знання особливостей кожного виду рослин і тварин.  

Змістом виховної роботи вчителя, класного керівника зі становлення екологічної 

культури учнів є формування у них «системи екологічних знань, почуттів, ставлень, а також 

екологічної поведінки».  

Формування екологічної культури молодших школярів здійснюється у різноманітних 

видах діяльності: навчальній, трудовій, громадсько-корисній, особливо таких її видах, де учні 

поставлені в ситуації безпосереднього вияву турботи про природу та людину, надання допомоги 

і підтримки, захисту слабшого, молодшого, хворого та ін.  

До форм екологічного виховання відносять спеціальні уроки, екологічні бесіди, відверті 

розмови, диспути, лекції, тематичні вечори, зустрічі, свята народного календаря, благодійні 

заходи, створення альманахів з історії.  

Розпочинаючи цю роботу з 1 класу, треба прагнути викликати в дітей передусім 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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допитливість, а згодом ‒  стійкий інтерес до природи і на цьому ґрунті ‒  відповідальне 

ставлення до всього живого. Найперша умова його результативності, особливо в міській школі, 

‒  вихід навчання за межі підручника. 

До основних джерел формування екологічної культури молодших школярів відносять: 

а) пізнавальну діяльність учнів, що пов'язана із спостереженням навколишнього 

середовища; 

б) дослідницьку діяльність ‒  передбачає не пасивне спостереження, а різноманітну 

активну природоохоронну роботу; 

в) практичну (прикладну) діяльність ‒  виникає і розвивається під впливом 

цілеспрямованого дослідницького пошуку. Формує активне ставлення до навколишньої 

дійсності, перетворює здобуті екологічні знання у переконання та практичні навички. 

Слід пам'ятати, що всі види й форми екологічного виховання дають найбільший ефект 

тоді, коли їх застосовувати комплексно, не зводячи до буденного повторення вивченого на уроці 

підручникового матеріалу, їхня мета ‒  розширити, поглибити, систематизувати набуті знання, 

сформувати в учнів уявлення про природу як джерело добра і краси, матеріального й 

морального благополуччя. 

Ефективним засобом екологічного виховання школярів є народні природознавчі 

традиції. 

Хоч якими захоплюючими й цікавими не були б розповідь учителя й матеріал 

навчальної книжки, навколишній світ в усій своїй красі і неповторності відкриється перед учнем 

тоді, коли він сприйматиме його безпосередньо. Педагогічних засобів, що сприяють активізації 

природничої й природоохоронної підготовки молодших школярів, існує багато. 

Література 

1. Байбара Н.П. Методика викладання природознавства у початкових класах. ‒  К. : Освіта, 2001. 
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школа, 2007. ‒  №1. ‒  143 с. 

3. Верзяна А.К., Низова A.M. Наблюдение природы и труда в начальной школе. ‒  М., 1972. ‒  92 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

 

Оновлення педагогічної системи та інформатизація суспільства виводить проблему 

організації самостійної роботи студентів на новий якісний рівень. Випускники вищих 

навчальних закладів повинні не тільки отримати знання з фаху, оволодіти уміннями та 

навичками застосування цих знань, методами дослідницької діяльності, але й уміти самостійно 

здобувати нові наукові відомості. Це обумовлює актуальність і значний інтерес до цієї проблеми 

у психолого-педагогічній літературі. 

Проблеми організації самостійної навчальної діяльності студентів висвітлюються в 

працях А. Алексюка, Ю. Бабанського, В. Бондаря, І. Лернера, П. Підкасистого, Л. Спіріна, 

М. Шкіля та ін.; самостійна робота як форма організації навчання досліджується 

Ю. Бабанським, М. Дяченком, Л.Кандибович, І. Лернером, В. Сиротюком та ін. 
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Аналіз наукових досліджень дозволяє стверджувати, що у педагогічній науці немає 

єдиного визначення поняття «самостійна робота». Це пояснюється тим, що зазначене поняття є 

багатогранним, що й зумовлює різні його трактування. 

Так, поняття «самостійна робота» трактується як: 

- самостійний пошук необхідної інформації, здобуття знань, використання цих знань для 

вирішення навчальних, наукових та професійних завдань (С.І. Архангельський); 

- як різноманітні види індивідуальної та колективної діяльності студентів, які здійснюються 

ними на навчальних заняттях або в позааудиторний час за завданнями викладача, під його 

керівництвом, але без його безпосередньої участі (М.М. Фіцула); 

- як багатокомпонентна діяльність, яка складається з творчого сприйняття й осмислення 

навчального матеріалу під час лекції, підготовки до занять, іспитів, заліків, виконання 

курсових та магістерських робіт (А.Г. Молибог); 

- як різноманітні види індивідуальної, групової пізнавальної діяльності студентів на заняттях 

або в поза аудиторний час без безпосереднього керівництва, але під спостереженням 

викладача (Р.А. Нізамов); 

- як система заходів для виховання активності й самостійності як рис особистості, формування 

умінь та навичок раціонально здобувати необхідну інформацію (Б.Г. Йоганзен); 

- як система організації педагогічних умов, які забезпечують управління навчальною 

діяльністю за відсутності викладача (В. Граф, І.І. Ільясов, В.Я. Ляудис); 

- як особлива форма навчальної діяльності суб‘єкта, у процесі якої студенти оволодівають 

знаннями і вміннями, а також розвивають такі якості особистості, як самостійність і 

активність (О. А. Біда, О. П. Савченко); 

- інколи ототожнюється із самоосвітою (С.І. Зиновьєв) тощо. 

Наведені трактування дозволяють дійти висновку, що самостійна робота розглядається 

дослідниками, з одного боку, як вид діяльності, який стимулює активність, самостійність, 

пізнавальний інтерес, і як основа самоосвіти, поштовх до подальшого самовдосконалення, 

підвищення кваліфікації, а іншого – як система заходів або педагогічних умов, які забезпечують 

керівництво самостійною діяльністю студентів. 

Досягнення сформованості у студентів самостійності багато в чому, на думку 

дослідників М. Айзенберга, Г. Воробйова, І. Геллера, Н. Морзе, Є. Полат, Л. Савенкової, 

С. Яшанова та інших, залежать від рівня їхньої інформаційної культури, а саме від уміння 

самостійно здобувати, опрацьовувати і використовувати інформацію в процесі освітньої й 

наукової діяльності. 

Отже, самостійна робота студента – це самостійна діяльність-учіння студента, яку 

науково-педагогічний працівник планує разом зі студентом, але виконує її студент за завданнями 

та під методичним керівництвом і контролем науково-педагогічного працівника без його прямої 

участі [3]. 

Традиційно самостійна робота студентів проводиться за такими формами:  

- індивідуальні (реферативні повідомлення, курсове, дипломне проектування, самостійна 

науково-дослідницька робота, індивідуальні консультації, олімпіади тощо);  

- групові (проектне та проблемне навчання, навчання у співпраці, ігрове проектування, групові 

консультації, факультативні заняття, заняття в гуртках);  

- масові (проектне навчання, програмоване навчання) [1]. 

 У сучасній педагогічній практиці серед найефективніших методів самостійної роботи 

студентів, що сприяють індивідуалізації та інтенсифікації навчального процесу, слід виділити 

[2, с. 132]:  

- проблемно-пошукові методи;  

- метод проектного навчання;  

- методи колективної розумової діяльності; 

- метод застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні. 

Самостійна робота виконує багато функцій, основними з яких, на думку Т. Дідори, С. 

Мохуна, В. Іванка, є навчальна, пізнавальна, коригуюча, стимулююча, виховна, розвивальна [4]. 
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Виконуючи будь-який вид самостійної роботи студент повинен пройти такі етапи: 

визначення мети самостійної роботи; конкретизація пізнавального (проблемного або 

практичного) завдання; самооцінка готовності до самостійної роботи з вирішення поставленого 

або обраного завдання; вибір адекватного способу дій (шляхів та засобів) для вирішення 

завдання; планування (самостійно або за допомогою викладача) самостійної роботи; реалізація 

програми виконання самостійної роботи; здійснення у процесі виконання самостійної роботи 

управлінських дій (контроль за ходом самостійної роботи, самоконтроль проміжних або 

кінцевих результатів роботи, коригування на основі результатів самоконтролю програм 

виконання роботи, усунення помилок та їх причин). 

Отже, узагальнюючи різні підходи до трактування поняття «самостійна робота», можна 

виокремити такі її основні ознаки: наявність пізнавального або практичного завдання, 

проблемного запитання і часу на їх виконання або вирішення; прояв розумової напруги 

студентів для правильного виконання завдання; прояв свідомості, самостійності й активності 

студентів у процесі вирішення поставлених завдань; володіння навичками самостійної роботи; 

управління та самоуправління самостійною пізнавальною й практичною діяльністю студентів.  

Нині у вищих навчальних закладах існує дві форми самостійної роботи. Так звана 

традиційна, тобто власне самостійна робота студентів, яка виконується самостійно у довільному 

режимі часу, як правило поза межами аудиторії. Інший вид самостійної роботи – аудиторна 

самостійна робота під контролем викладача, у якого за необхідності можна отримати 

консультацію. 
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА» 

 
Програмою дисципліни «Стандартизація продукції тваринництва» передбачено 

вивчення основ стандартів - нормативної бази управління якістю продукції і системи 

стандартизаціїх України, принципи роботи державної системи стандартизації, організацію 

робіт із стандартизації, порядок впровадження стандартів, державний нагляд за впровадженням 

стандартів, вітчизняну, міжнародну і європейську діяльність із стандартизації і управління 

якістю продукції. 

Під час вивчення дисципліни необхідно звернути увагу на підвищення якості продукції 

тваринництва в світовому, європейському та українському виробництві. 

http://www.ipedahohika.com/lirefs-1445-3.html
http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/?p=406
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У процесі вивчення даної дисципліни студентам необхідно набути теоретичних знань з 

нормативної бази управління якістю продукції і її сертифікації, про досвід управління якістю 

продукції в Україні і за кордоном, про сертифікацію продукції і систем її якості, метрологічне 

забезпечення якості продукції. Набуті знання студенти можуть використовувати під час 

проходження навчальної, виробничої, технологічної та переддипломної практик, а також при 

написанні та оформленні курсових робіт, звітів прол проходження практики. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- основні положення державної системи стандартизації в Україні;  
- організацію робіт з стандартизації і загальні вимоги до стандартів; 

- порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням; 
- вітчизняні системи стандартів; 

- основні тенденції розвитку міжнародної системи стандартизації систем якості;  
- коротку характеристику міжнародних стандартів; 

- фактори, що обумовлюють якість продукції; 
- вітчизняні системи управління якістю продукції; 

- шляхи удосконалення вітчизняних систем управління якістю продукції;  

- основні положення державної системи стандартизації;  

- вимоги до органів з сертифікації продукції і систем якості та порядок їх акредитації;  
- вимоги до випробувальних лабораторій; 

- загальні правила, схеми та порядок проведення атестації;  
- оцінку рівня якості продукції на етапах її розроблення, виготовлення і експлуатації або 

споживання; 
- основи діяльності метрологічної служби щодо забезпечення якості продукції;  

Уміти: користуватися державними стандартами; застосовувати їх у державному чи приватному 

секторі, на великих підприємствах чи в малому і середньому бізнесі. 

В освіті протягом останнього часу сформувалися свої найбільш ефективні технології 

навчання. Серед інших до таких відноситься і метод конкретних ситуацій. Метод широко і 

ефективно використовується в західній практиці бізнес-освіти і українська освітня галузь, 

приєднуючись до міжнародної європейської системи стандартів, також активно залучається до 

роботи з цією методикою навчання [3]. 

 Цей метод передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення навчального 

матеріалу [2]. 

Вплив методу конкретних ситуацій на формування особистості фахівця потребує 

досліджень. Однак, спираючись на світовий досвід використання методу конкретних ситуацій в 

освіті, можна стверджувати, що він сприяє формуванню конкурентноспроможних фахівців.  

Після проведення практичних занять нами було проведене опитування студентів щодо 

застосування методу аналізу виробничих ситуацій в навчальному процесі. Відповідаючи на 

запитання анкети більшість студентів відзначили ефективність даного методу і готовність 

використовувати його на заняттях. Основні зауваження були щодо небажання окремих студентів  

брати активну участь в проведенні заняття а також склад групи. Але майже всі опитувані  

відзначили, що використання даного методу під час навчання допоможе їм вирішувати 

виробничі ситуації під час професійної діяльності та навчить  працювати  в команді. 

Отже, треба зазначити, що застосування викладачем кейс-методу з одного боку 

стимулює індивідуальну активність студентів, формує позитивну мотивацію до навчання, 

зменшує «пасивність» і невпевненісь студентів, забезпечує високу ефективність навчання і 

розвитку майбутніх фахівців, формує певні особистісні якості і компетенції, а з іншого − 

спонукає викладача до самовдосконалення, креативного мислення й оновлення власного 

творчого потенціалу.   
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Нинішня соціокультурна і екологічна ситуація істотно змінює роль і значення педагога, 

зміст його діяльності у подоланні екологічної кризи, підвищуючи міру відповідальності за 

результати екологічної освіти молодого покоління. Таким чином, постає потреба у формуванні 

екологічної культури майбутнього викладача ВНЗ. 

У науковій теорії світосприймання людини й природи як єдиної космічної цілісності, 

розробленій В. Вернадським та його послідовниками, особливо очевидною є необхідність 

формування у майбутнього викладача екологічної культури, яка сприяє успішному проведенню 

заходів з охорони навколишнього середовища та «благоговійному» ставленню людей до життя в 

усіх його проявах як найвищої цінності. Кожна людина повинна усвідомити, що природа – це 

джерело не тільки її фізичного, матеріального, але й духовного життя. Формування екологічної 

культури повинно базуватися на пізнанні єдності концепцій екологічного та естетичного 

ставлення людини до природи [4].  

У широкому розумінні екологічна культура позначає невід‟ємну частину світової 

культури, яка заснована на позитивному соціально-екологічному досвіді відношень «людина – 

природа», котра відділилась у результаті загострення екологічних обставин; у вузькому ж 

аспекті слід розглядати екологічну культуру особистості, яка включає такі складові: оволодіння 

необхідною науково-екологічною базою знань культури; засвоєння відповідних норм поведінки; 

розвиток морально-естетичних почуттів; участь у природоохоронній діяльності [3]. 

Слід зазначити, що формування екологічної культури викладачів є предметом низки 

психолого-педагогічних досліджень (О. Гуренкової, О. Колонькової, Л. Лук‟янової, 

О. Максимович, О. Пруцакової, Н. Пустовіт, Л. Руденко, Л. Титаренко, А. Хрипунової, 

С. Шмалєй, А. Макоєдової, Д. Єрмакова, А. Нестерової, О. Рогової). 

Формування екологічної культури майбутніх викладачів ВНЗ у позааудиторній 

діяльності засобами мистецтва допомагає вихованню естетичного ставлення до природи, що 

дозволяє вирішити ряд екологічних проблем. З усього вище сказаного випливає, що при 

організації процесу формування екологічної культури майбутніх викладачів ВНЗ необхідно 

дотримуватися таких педагогічних умов: реалізації мультидисциплінарного підходу при 

організації екологічної освіти майбутніх викладачів. При цьому під мультидисциплінарним 
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підходом розуміємо екологізацію більшості існуючих навчальних предметів; використання 

творів мистецтва поряд із організацією безпосереднього сприйняття майбутніми викладачами 

ВНЗ природних об‟єктів; здійснення на морально-естетичному рівні заглиблення у світ 

природи, переживання її художнього образу; застосування творів мистецтва як засобу 

«естетичного діалогу» з об‟єктами природи [2].  

Як цілісний педагогічний процес, що передбачає взаємодію самостійних, 

взаємопов‟язаних складових, які забезпечують створення оптимальних умов для саморозвитку 

та формування екологічної культури майбутнього викладача ВНЗ, розуміють позааудиторну 

діяльність у вищих навчальних закладах О. Бартків та О. Дурманенко. До таких складових вони 

відносять: виховну та організаторську діяльність деканату, навчально-виховну діяльність 

кафедр, систему кураторства, традиційні університетські заходи і діяльність студентського 

самоврядування [1]. 

Отже, позааудиторна діяльність – невід‟ємна складова навчально-виховного процесу 

вищого навчального закладу, що реалізується з метою створення умов для інтелектуального, 

духовного, естетичного, етичного розвитку студентів, їхньої самореалізації, задоволення потреб 

у вияві здібностей і нахилів, цілеспрямованої організації їхнього дозвілля, максимального 

задоволення пізнавальних і соціокультурних потреб. Позааудиторна діяльність в сфері 

формування екологічної культури майбутніх викладачів ВНЗ може дати суттєві результати лише 

в тому випадку, якщо вона стає органічною частиною навчального процесу та є його 

продовженням, коли студенти вбачають у ній дієвий засіб розширення свого особистого й 

загальнокультурного світогляду, засіб підготовки до професійної діяльності. Ця робота 

допомагає майбутньому фахівцеві набути адекватного уявлення про свої можливості й 

здібності, дає змогу кожному студенту стати повноцінно функціонуючою особистістю. 

Література 

1. Бартків О. С. Система виховної роботи в педагогічному інституті / О. С. Бартків, 

О. Л. Дурманенко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі 

Українки. – 2011. – № 17. – С. 36–40. 

2. Вербицкий А.А. Основы концепции развития непрерывного экологическогообразования // 

Педагогика. – 1997. – № 6. – С. 31 – 36. 

3. Проект концепції неперервної екологічної освіти та виховання в Україні // Інформаційний 

збірник Міністерства освіти України. – № 14 (липень). – 1995. – С. 2 – 18. 

4. Тихнова О.О. Про важливість ролі куратора у формуванні професійної компетентності 

студентів // Вісник проблем біології і медицини. –Вип. 3, Т.2 (103). – С.70 – 73. 

 

УДК 

ТАНАСІЙЧУК Анастасія, магістр 2 року навчання 

 гуманітарно-педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник  ЯКОВЛЄВА В.А.,  

канд. педаг. наук, доцент 

 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ» 

 

Актуальні проблеми сучасної дидактики. В Державній національній програмі 

«Освіта» (Україна ХХІ століття) виокремлені стратегічні завдання модернізації національної 

школи на сучасному етапі, а саме: усвідомлення кожного рівня освіти як органічної складної 

системи безперервної освіти (узгодженість і наступність між освітніми рівнями); визначення 

мети і обґрунтування змісту навчання в різних типах навчально-виховних закладів України; 

перехід від інформативно-пояснювальних форм навчання до активних методів і форм, від 

відтворення до розуміння, від системи стосунків «суб‘єкт - об‘єкт» до системи «суб‘єкт – 
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суб‘єкт «; комп‘ютеризація та технологізація навчання, спрямовані на розвиток інтелекту в 

учнів; гуманізація та демократизація навчання, спрямованість навчального процесу на учня, на 

формування його особистості; перенесення акценту з викладацької діяльності педагога на 

пізнавальну діяльність учня, на створення умов для його самоучіння, саморозвитку, 

самовираження, самоутвердження; впровадження особистісно орієнтованих технологій 

навчання; 14 запровадження критеріїв якості освіти. Отже, сучасна дидактика повинна вивчати, 

досліджувати, узагальнювати та обгрунтовувати цілі, закономірності, принципи, зміст, форми 

та методи навчального процесу, в якому взаємодіють вчитель та учень. Я.А.Коменський; 

розробив правила розвивального навчання (розвиток і прояв психічних процесів: мислення, 

уяви, уваги, памяті тощо, тісно пов‘язані з засвоєнням навчального матеріалу); розкрив зв'язок 

між розвитком здібностей та інтересів дітей з засвоєнням навчального матеріалу; обґрунтував 

далі принципи виховання Й.Г.Песталоцці: природовідність, культуровідпвідність, 

самодіяльність. Костянтин Дмитрович Ушинський (1824-1870) є основоположником наукової 

педагогіки та народної школи К.Д.Ушинський збагатив теорію методів навчання, був 

провідником класно-урочної системи навчання, конкретизував принципи навчання для 

початковї школи. Його провідні праці: «Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної 

антропології», «Рідне слово», «Дитячий світ» та ін. Великий творчий внесок у теоретичну 

розробку найважливіших проблем дидактики зробили педагоги А.С.Макаренко, 

В.О.Сухомлинський, дидакти М.О.Данилов, Б.П.Єсипов, Л.В.Занков, М.М.Скаткін, 

С.Х.Чавдаров, В.О.Онищук та ін. Слово «дидактика» походить від грецького «didasko» - 

навчати, вчити. Як спеціальний педагогічний термін це слово існує з початку ХVІІ століття. До 

широкого вживання в педагогіці його запропонував відомий чеський педагог Ян Амос 

Коменський (1592-1670). Його видатна праця «Велика дидактика» (1632) започаткувала цілу 

епоху в розвитку педагогічної науки. З того часу дидактика набула широкого розвитку і означає 

науку про навчання і освіту. Я.А.Коменський виклав основи теорії навчання: зміст освіти 

(викладання різних предметів); дидактичні принципи, зокрема, принцип наочності як «золоте 

правило» дидактики; сутність та ознаки класно-урочної системи навчання (єдиний початок 

навчального року, керівна роль вчителя у навчанні, вік вступу дітей до школи (8 років), 

обов‘язкові домашні завдання, екзамени в кінці навчального року, провідна форма організації 

навчання – урок (45 хв) тощо. Він також окреслив структуру освіти (материнська школа до 6 

років, елементарна школа до 12 років, латинська школа або гімназія до 18 років, вища школа до 

24 років). Його ідеї: розвиток здібностей дитини; інтелектуальний розвиток дитини через 

викладання різних предметів; навчання рідній та на рідній мові; відміна фізичних покарань;  все 

для дитини та заради дитини та ін. викладені в його працях, серед яких видатною є «Велика 

дидактика». Викладання – організація та управління навчально-пізнавальною діяльністю учня з 

боку вчителя по засвоєнню учнем знань, умінь та навичок, по розвитку і вихованню учня. 

Учіння (це власна діяльність учня) передбачає сприймання учнем навчальної інформації, 

осмислення та розуміння її, запам‘ятовування та оволодіння уміннями й навичками, способами 

дій по застосуванню теоретичних знань на практиці, в різних життєвих ситуаціях. Кінцевою 

метою навчання є результат взаємозв‘язку двох сторін єдиного навчального процесу – це 

засвоєння систематичних знань, умінь, навичок учнем, його виховання і розвиток. Окремо слід 

сказати про допоміжні засоби навчання. До них ми відносимо застосування технічних засобів 

(інтернет, кіно, телебачення, радіо тощо) і програмоване навчання. 

Досвід останніх років показує, що технічні засоби і програмоване навчання входять у 

дидактику вищої і середньої шкіл як найважливіші надбання науки і техніки. Отже, можна дійти 

висновку, що методи навчання ( виклалдання ) – надзвичайно складні психолого-педагогічні та 

соціально-педагогічні утворення. 

Вища школа нагромадила і практично випробувала велику кількість методів, яким 

можна дати таку класифікацію: 

1. Методи, що забезпечують сприймання і засвоєння знань студентами. Це такі добре 

відомі методи, як лекції, самостійна робота студентів з книгою, спостереження за виробничими 
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процесами, інструктаж керівника практики, консультації викладачів, слухання радіо, 

сприймання телепередач і т. ін. 

2. Методи застосування знань і набуття умінь та навиків. Це – семінарські та 

практичні заняття, лабораторні роботи, контрольні завдання, тренувальні заняття з кабінеті 

програмованого навчання, праця на виробництві, в школі, клініці, проведення учбової і 

виробничої практики, курсові та дипломні роботи. 

Зрозуміло, що цей поділ відносний. Методи першої групи не тільки дають можливість 

сприймати і засвоювати знання, формувати поняття, але й сприяють закріплюванню знань, 

набуттю інтелектуальних навиків Таким чином, поділ методів викладання і навчання зроблено 

на підставі основних ознак: у першій групі – сприймання і засвоєння; у другій групі – 

застосування і закріплення. 
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МЕТОДИКА ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (НА 

ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ІМЕНІ 

АНТОНА МАКАРЕНКА) 

 

Актуальність даної теми полягає в тому, що сучасне освітнє середовище України 

розвивається в руслі світових процесів, які впливають на усталення фундаментальних основ 

політики держави в цій галузі. Інформатизація та комп‟ютеризація різних галузей розвитку 

суспільства, докорінні зміни у змісті освіти, завдання підготовки студентів нової генерації, 

готових до інноваційної діяльності, визначають пріоритетні напрями роботи вищих навчальних 

закладів.  

Висуваються завдання вдосконалення не тільки форм, методів, прийомів виховання, а й 

вдосконалення педагогічної майстерності викладачів у вищих навчальних закладах, пошуку 

шляхів і способів його інтеграції у світову освітню систему, модернізації змісту професійної 

підготовки молоді, розроблення й апробації новітніх технологій, визначені у державних 

нормативно-правових документах.  

Одним із пріоритетних напрямів сучасної освіти України є навчання та виховання 

підростаючого покоління на засадах громадянськості, патріотизму, толерантності й поваги до 

інших народів. Формування особистісних якостей громадянина України, виховання 

демократичного світогляду є основною метою громадянського виховання, на чому 

наголошується в Конституції України, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–

2021 рр., Законах України „Про освіту», „Про вищу освіту», Концепції громадянського 

виховання особистості в умовах розвитку української державності, інших державних 

нормативно-правових документах. 

Важливе значення має громадянське виховання студентської молоді саме в навчально-

виховному процесі вищого навчального закладу, адже формування й становлення громадянина 
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значною мірою визначається середовищем. 

Однак у сучасній практиці громадянського виховання студентської молоді мають місце 

суперечності, які потребують розв‟язання, а саме між: 

− цілями та завданнями, які висуваються до організації процесу громадянського 

виховання у вищому навчальному закладі, та несформованістю мотивів до їх досягнення; 

− різноманітністю методів, форм і видів діяльності, які використовуються в навчально-

виховному процесі, та недостатньою розробленістю організаційно-методичного інструментарію 

реалізації громадянського виховання у вищому навчальному закладі; 

− необхідністю теоретичного та методичного забезпечення процесу громадянського 

виховання студентської молоді та реальним становищем запровадження цих вимог на практиці. 

У зв‟язку з цим метою нашого дослідження стало вивчення методики  громадянського 

виховання студентської молоді Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка (КППК ім. А. Макаренка). 

Значний внесок у розроблення теоретико-методичних засад громадянського виховання 

здійснили, такі вчені: І. Сопівник (виховання громадянина в аграрному вищому навчальному 

закладі), О. Вишневський, Т. Дем‟янюк, О. Сухомлинська (концептуальні основи виховання 

громадянина), І. Бех, М. Боришевський, О. Киричук (психолого-педагогічні засади 

громадянського виховання молоді), П. Ігнатенко, Н. Косарєва, Н. Крицька, К. Чорна 

(особливості формування громадянськості як інтегративної якості), Н. Чернуха (соціальні 

впливи суспільства на формування громадянськості учнівської молоді), В. Астахова, Б. Буяк, Т. 

Дем‟янюк, В. Іванчук, Н. Педченко (теоретико-методологічні засади громадянського виховання 

студентської молоді), О. Рацул (історичні особливості формування громадянськості студентів), 

Т. Мироненко (формування громадянської зрілості студентів факультетів іноземної філології), Т. 

Грабовська, І. Тараненко (досвід громадянського виховання студентської молоді за кордоном),  

О. Киричук, Т. Звєрков (роль засобів масової інформації у формуванні громадянськості 

студентів), В. Федорчук (модель управління громадянським вихованням у внз), В. Астахова 

(досвід громадянського виховання студентів у Харківському регіоні). 

За концепцією національного виховання студентської молоді основними напрямами 

національно-виховної діяльності визначено: національно-патріотичне, інтелектуально-духовне, 

громадянсько-правове, моральне, екологічне, естетичне, трудове, фізичне виховання та 

утвердження здорового способу життя. 

Громадянсько-правове виховання  – це прищеплення поваги до прав і свобод людини та 

громадянина; виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів України; 

виховання громадянського обов‟язку перед Україною, суспільством; формування політичної та 

правової культури особистості; залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях і 

розвитку волонтерського руху. 

Громадянське виховання передбачає формування у майбутніх фахівців-аграрників 

громадянськості як фундаментальної, інтегративної, духовно-моральної якості, світоглядно-

психологічної характеристики особистості, яка включає моральний, політичний, юридичний, 

соціальний аспекти.  

Громадянськість формується під впливом зовнішніх та внутрішніх, керованих та 

некерованих факторів – у процесі соціалізації. Цілеспрямоване формування громадянськості 

студентів здійснюється в процесі громадянського виховання. 

Основною метою громадянського виховання студентської молоді є створення 

сприятливих умов для формування особистості студента як громадянина-патріота, громадянина-

фахівця, громадянина-демократа.  
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Науковий керівник – КРУЧЕК В.А., 

докт. пед.наук, доцент 

 

СТРУКТУРА ТА УМОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Вербальна комунікація не можлива без її невербальних засобів. Знання психологічних 

особливостей власне вербальної комунікації потрібне для більш глибокого і повноцінного 

розуміння процесів, що відбуваються під час виголошування інформації. Йдеться про процеси 

говоріння (промовляння) і слухання, які розгортаються у вербальній (словесній) формі під час 

мовного спілкування. За формою і за змістом воно спрямоване на іншу людину, включене в 

комунікативний процес, є фактом комунікації. 

Використовуючи як знакову систему людську мову, вербальна комунікація може бути 

спрямована на окрему людину, групу або не мати конкретного адресата, але в будь-якому разі 

вона має діалоговий характер, її ще називають мовленнєвим спілкуванням, розуміючи мовлення 

(здатність говорити) як систему фонетичних знаків. Мовлення є засобом емоційного впливу, 

який стимулює або гальмує дію одного чи обох партнерів, оскільки без ефекту схвалення чи 

несхвалення неможлива координація спільної комунікативної дії. Мовленнєва дія утворюється з 

орієнтувальної (містить аналіз ситуації взаємодії, формування плану дії спілкування, необхідної 

для досягнення мети, тобто стратегії) та виконавчої (з урахуванням правил регуляції спільних 

дій: мовленнєвого етикету, подання себе та ін.) частин. 

У процесі передавання інформації реалізуються функції мовлення: зародження і 

сприймання повідомлень, регуляція комунікативної дії співрозмовників, контроль за 

результатами спілкування. 

Одним із найважливіших компонентів вербальної комунікації є говоріння, тобто вміння 

промовляти, виголошувати інформацію, конструювати речення. Говоріння – метод втілення в 

систему знаків певного смислу, кодування інформації; механізм мовлення, побудови 

висловлювань. Характеристика говоріння містить також індивідуальні особливості людини 

(манера говорити), яка виголошує інформацію. Культуру говоріння досліджує риторика (теорія 

красномовства). Володіння засобами риторики означає вміння висловлюватися зрозуміло, чітко, 

лаконічно, правильно, образно і ввічливо. Рівень його залежить від особливостей використання 

лексики, володіння граматикою, багатства асоціацій, вияву ставлення до партнера зі 

спілкування. 

Комунікатор у процесі говоріння кодує інформацію. Як правило, її смисл передує 

процесу кодування (висловлюванню), оскільки мовець має певний задум, втілюючи його у 

систему знаків. Говоріння передбачає також уміле володіння голосом, іншими невербальними 

засобами, що стимулюють співрозмовника. Важливе значення у цьому процесі має те, хто, з 

якою метою, як і до кого звертається, якою є реакція на його слова. Культура говоріння вимагає 

від мовця мобілізації мислення, пам'яті, словникового запасу, розвиненої духовної сфери, 

високої психологічної стійкості. Мистецтво висловлюватися залежить від уміння 

використовувати лексичне багатство, дбати про точність, правильність слів і наголосів, про 

чистоту мови. Потужний психологічний заряд у процесі говоріння має гумор, який знімає 

напруження і втому, створює атмосферу доброзичливості та взаємної прихильності партнерів.  

Важливим елементом психологічного мистецтва говоріння є форма звертання, 

уникнення панібратства. Неабияке значення у цьому процесі мають уважне, турботливе 

ставлення до партнера, оптимізм, бадьорість, віра в свої сили і в можливості партнера. 

Увиразнюють говоріння невербальні засоби мовлення (жести, міміка та ін.), але недоречне їх 

використання відволікає увагу, навіть може викликати роздратування. Іноді достатньо ледь 

помітного кивка головою, щоб партнер зрозумів додатковий смисл інформації. 

Ефективність вербальної комунікації залежить і від уміння слухати, яке є необхідною 

умовою правильного розуміння співрозмовника. Слухання – психологічний компонент 

вербальної комунікації, метод декодування і сприймання інформації. У процесі слухання 

реципієнт декодує (розкриває смисл) інформацію, отриману від комунікатора. Тобто він розуміє 
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смисл повідомлення під час декодування. При цьому яскраво виявляється значення ситуації 

спільної діяльності, усвідомлення якої включене у процес декодування. Без цієї ситуації 

неможливе розкриття смислу повідомлення. 

Психологічні процеси, позначені поняттями «слухати» і «чути», суттєво різняться. 

Слухати означає напружувати орган слуху, а чути – напружувати мозок, концентруючи увагу на 

словах партнера. Саме тому слухаючи можна не чути, оскільки свідомість у цей час зайнята 

іншими проблемами, думками, інформацією. Крім того, багато людей чують лише те, що хочуть 

почути. Тому комунікатор повинен враховувати, що його інформація сприймається суб'єктивно. 

Не слухають співрозмовника з різних причин: через брак часу, контраст емоційного стану 

реципієнта зі змістом слів комунікатора тощо. Ефективне слухання передбачає правильне 

розуміння слів і почуттів мовця, зосередження на обговорюваній проблемі. Воно забезпечує 

усвідомлення і розв'язання партнерами по спілкуванню обговорюваної проблеми, створення 

спільного інформаційного поля, спільного смислу, налагодження відвертих стосунків, 

взаєморозуміння. 

Слухання співрозмовника є активною діяльністю, до якої задіяні і бажання почути, й 

інтерес до мовця, а також вербальні та невербальні аспекти комунікації. Щодо цього існує 

вислів «слухати всім тілом» (коли інформація цікава, співрозмовник несвідомо повертається до 

партнера, встановлює з ним візуальний контакт, намагається «всім тілом» продемонструвати 

свою зацікавленість). Таке вміння слухати – це сприймання інформації, за якого реципієнт 

виражає заохочувальне ставлення до того, хто говорить, своєрідно стимулюючи спілкування, 

стримується від зайвих зауважень, сприяє обміну інформацією. Якщо співрозмовник у процесі 

діалогу замовк, це ще не означає, що він слухає. Адже слухання є процесом, що передбачає 

концентрацію уваги. Уточнюючи, оцінюючи, аналізуючи інформацію під час діалогу, людина 

більше уваги приділяє своїм справам, ніж тому, що їй говорять. Особливо це виявляється в 

ситуаціях конфліктного спілкування. У процесі діалогу вона частіше переймається тим, чи 

зрозумів її співрозмовник, ніж тим, наскільки їй зрозумілі його слова, позиція. Таке слухання 

деформує процес спілкування.  

Зважаючи на поведінку учасників комунікативного процесу, розрізняють 

нерефлексивне, рефлексивне, критичне та емпатійне слухання. Нерефлексивне слухання полягає 

у мінімальному втручанні в мову співрозмовника (умовно-пасивне слухання). Залежно від 

ситуації під час нерефлексивного слухання можуть виявлятися підтримка, схвалення, розуміння 

за допомогою лаконічних відповідей, що допомагають продовжити бесіду (репліки «так», 

«розумію» тощо). Ефективне воно в ситуаціях, коли співрозмовник висловлює своє ставлення 

до події, прагне обговорити актуальні питання, відчуває себе скривдженим або вирішує важливу 

проблему. Таке слухання ефективне, коли співрозмовнику важко викласти свої проблеми, 

необхідно тримати під контролем емоції у спілкуванні з особою, яка обіймає високу посаду. 

Недоцільне воно в ситуаціях, коли співрозмовник не зацікавлений у розмові або коли його 

намагання слухати і зрозуміти сприймається як згода, співучасть. Рефлексивне слухання 

передбачає регулярне використання зворотного зв'язку для досягнення більшої точності в 

розумінні партнера (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Сутність рефлексивного слухання 

Параметри аналізу Змістова характеристика 

Особливості 

рефлексивного 

слухання 

Налагодження зворотного зв'язку із співрозмовником з метою 

контролю точності сприймання інформації. Рефлексивне слухання 

називають ще «активним слуханням», оскільки воно передбачає 

активне використання вербальної комунікації для підтвердження 

розуміння інформації. Таке слухання допомагає з'ясувати розуміння 

почутого для подальшої його критики, уточнення | чи розвитку 

бесіди 

Обмеження й 

труднощі 
 багатозначність більшості слів (іноді важко з'ясувати, що 

конкретно має на увазі комунікатор, вживаючи певне слово); 



554 

 

рефлексивного 

слухання 
 неможливість висловити думку так, щоб вона була правильно 

сприйнята (часом комунікатор починає розмову не безпосередньо з 

проблеми, а зі вступу, зі змісту, з якого важко з'ясувати конкретні 

наміри); 

 віддаленість індивіда від основного предмета розмови, внаслідок 

чого може загубитися головна його думка; 

 відключення, вибірковість уваги (відведення погляду від 

співрозмовника, безнадійний помах руки та ін.; перемінне 

переключення уваги з одного на інше); 

 висока швидкість розумової діяльності (людина думає швидше, 

ніж говорить, тобто коли хтось говорить, мозок більше часу вільний 

і тому відволікається від інформації); 

 антипатія до чужих думок (індивід цінує свої думки більше) тощо 

Рефлексивні 

запитання 
 інформаційні (збір необхідних даних); 

 контрольні (перевірка того, чи стежить партнер за думкою 

співрозмовника); 

 з метою орієнтації (чи дотримується партнер попередньої своєї 

думки); 

 підтверджуючі (щоб досягти схвалення); 

 ознайомлювальні (для ознайомлення з думкою, цілями партнера); 

 зустрічні (спричинюють звуження розмови, приводять партнера 

до згоди); 

 альтернативні (надають можливість вибору); 

 спрямовуючі (партнера «повертають» до потрібної теми); 

 провокаційні (з метою встановлення справжніх намірів 

співрозмовника) та ін. 

Рефлексивні 

відповіді 

З'ясування. Це звернення до співрозмовника за уточненнями. 

Здійснюють за допомогою запитань на уточнення, розвиток, 

розуміння того, про що йдеться. Доцільніше користуватися 

переважно «відкритими» запитаннями, оскільки «закриті» 

переключають співрозмовника з позиції пояснення на позицію 

власного захисту, а це може пригострити конфліктну ситуацію. 

Перефразування. Полягає у формулюванні почутої інформації своїми 

словами, особливо коли вона здається незрозумілою. Це підсилює 

адекватність змісту бесіди і визначає точність розуміння 

Відображення почуттів. Акцентує увагу на емоційному стані 

співрозмовника, його ставленні до змісту бесіди. Хоча відмінність 

між почуттями та змістом повідомлення певною мірою відносна і її 

не завжди можна чітко визначити, співрозмовник може приховати 

своє ставлення до певних подій, фактів, якщо він побоюється 

негативної оцінки. 

Резюмування. Його функція – підсумувати бесіду або організувати 

окремі її фрагменти в єдиний змістовий контекст. Доцільне під час 

тривалих бесід. 

Перешкоди на 

шляху 

рефлексивного 

слухання 

Внутрішні: шкідливі звички слухання, які пов'язані із конкретною 

особою. Це роздуми про проблеми, які не стосуються змісту 

розмови, власні переживання, фантазії, загострення уваги на 

зовнішності співрозмовника та ін. Зовнішні: сторонні шуми; акцент 

мовця; темп розмови (надто швидка чи повільна мова партнера); 

неординарна зовнішність співрозмовника (екзотичні прикраси, 

неадекватність міміки тощо); погана акустика; надто гучний чи 
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тихий голос співрозмовника; температура приміщення; телефонні 

дзвінки, що переривають розмову; обмеженість у часі, відчуття його 

дефіциту; неприємні запахи в приміщенні та ін. 

Критичне слухання вимагає від учасника спілкування спочатку аналізу повідомлення, 

потім його розуміння. Таке слухання прийнятне під час ділової наради, конференції, дискусії, на 

яких обговорюються проблеми, думки, ідеї, що стосуються нових проектів, досвіду та ін. Однак 

у процесі повідомлення нової інформації, наприклад на лекції, критичне слухання є 

непродуктивним, оскільки відторгнення інформації не дає змоги почерпнути з неї цінне.  

Емпатійне слухання передбачає, що учасник спілкування приділяє більше уваги 

«зчитуванню» почуттів, а не слів. Воно буває ефективним, якщо комунікатор викликає у 

співрозмовника (реципієнта) позитивні емоції (радість, сподівання на краще, упевненість у собі 

та ін.) та неефективним, якщо провокує негативні емоції (страх, тривогу, розчарування тощо). 

Словесне узгодження дій комунікатора і реципієнта передбачає перемінне прийняття 

ними комунікативних ролей іншого (комунікатор – реципієнта, а той – комунікатора). Це 

залежить від їх обопільного включення у загальний контекст комунікативної діяльності. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ АСОЦІЙОВАНИХ ШКІЛ ЮНЕСКО В УКРАЇНІ 

 

Поняття створення культурного діалогу між представниками різних народів стало 

надзвичайно важливим сьогодні, що характеризується процесами глобалізації, яка активно 

відбувається в сучасному світі. Велику увагу цьому питанню приділяє діяльність асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО, тому вивчення діяльності саме цих навчальних закладів залишається 

актуальним і сьогодні. 

Діяльність асоційованих шкіл ЮНЕСКО спрямована на створення умов для виховання 

дітей планети в дусі миру, співробітництва між народами з метою забезпечення загальної 

поваги, справедливості, законності, дотримання прав людини та основних свобод всіх, 

незалежно від раси, статі, мови та віросповідання. Узагальнення досвіду Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО відкриває нові шляхи входження України у світовий освітній простір і є значущим 

для морального виховання підростаючих поколінь [2]. 

Аналіз сучасної літератури свідчить про те, що вивченню діяльності асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО присвячені роботи О. Гриценчук, С. Одерій, С. Сидоренко, М. Тимофеєва, Д. Хакслі 

та інших. Мета роботи – окреслити діяльність асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні. 

Асоційовані школи ЮНЕСКО – це загальноосвітні навчальні заклади, що беруть участь 

у міжнародному Проекті асоційованих шкіл ЮНЕСКО, діяльність яких спрямована на 

посилення гуманістичних, етичних, культурних і міжнародних аспектів освіти. 

Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО започаткований у 1953 р. Головна мета Проекту – 

забезпечення глибоких знань у галузі прав людини, демократії, міжкультурних зв'язків та 

захисту довкілля в системі ООН. Нині налічується понад сім тисяч Асоційованих шкіл 

ЮНЕСКО у 172 країнах-членах Організації. Основним документом, що засвідчує статус 

навчального закладу як асоційованої школи ЮНЕСКО, є сертифікат, підписаний Генеральним 

директором ЮНЕСКО. 

Роботу асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні координує Національна Комісія України 

у справах ЮНЕСКО через Міністерство освіти і науки України та Координаційну раду проекту 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО України. Наказом Міністерства освіти і науки України від 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://uk.wikipedia.org/wiki/1953
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D1%83_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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31.01.2001 р. № 32 затверджено Примірне положення про асоційовані школи ЮНЕСКО в 

Україні. 

На початку XXI ст. в Україні працювало 58 різних типів навчальних закладів 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО: школи-дитячі садочки, середні загальноосвітні школи, 

спеціалізовані школи з поглибленим вивчення іноземних мов, гімназії, ліцеї, професійно-

технічні училища [4]. Першим навчальним закладом України, що приєднався до проекту 

асоційованих шкіл ЮНЕСКО була Слов'яногірська середня школа Донецької області (1967 р.). 

Освітні заклади-учасники проекту знаходяться в 15 регіонах України. 

Пріоритетними цілями асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні є виховання дітей і 

молоді в дусі миру, демократії, прав людини, толерантності та взаєморозуміння між народами, 

на шляху реального співробітництва і взаємозбагачення культур, збереження історичної пам'яті 

власного народу і людства в цілому, особистої причетності до розв'язання світових проблем 

через партнерство в системі Організації Об'єднаних Націй. 

Основними завданнями асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні є: 

– на національному рівні – розробка і впровадження нових ефективних форм і методів 

педагогічної діяльності, інноваційних технологій навчання і відповідних навчально-методичних 

матеріалів, що забезпечують досягнення пріоритетних цілей асоційованих шкіл ЮНЕСКО в 

Україні, з подальшим поширенням отриманих результатів у масовій шкільній практиці; 

– на міжнародному рівні – обмін інформацією, розповсюдження сучасних методичних і 

дидактичних матеріалів, установлення контактів та зв'язків з партнерами проекту асоційованих 

шкіл ЮНЕСКО для збагачення і накопичення міжнародного досвіду [3]. 

Робота асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні реалізується за чотирма основними 

темами дослідження, визначеними ЮНЕСКО: вивчення світових проблем і роль системи 

Організації Об'єднаних Націй у їхньому врегулюванні; права людини; інші країни та культури; 

людина і довкілля. 

Діяльність асоційованих шкіл ЮНЕСКО в Україні: передбачає популяризацію цілей та 

принципів ООН, дослідження різних аспектів світових проблем і шляхів їхнього розв'язання; 

враховує вивчення Декларації прав людини, Декларації прав дитини, Декларації принципів 

толерантності; включає розв'язання проблем існування народів без насильства та екологічних 

криз; пов'язана з  вивченням демократичних традицій у розвинутих країнах світу, ділового 

етикету, основ міжнародних відносин; забезпечує вивчення історії, культури, національних 

звичаїв народів світу; сприяє пропаганді серед зарубіжних ровесників української мови, історії 

рідного краю, національної культури і традицій; включає дослідження взаємовпливу 

екологічних глобальних та локальних катастроф, стан довкілля (забруднення навколишнього 

середовища, моря, енергетичних запасів, ерозії ґрунтів); передбачає пошук шляхів поліпшення 

екологічної ситуації на особистому, місцевому, національному рівнях (охорона водних ресурсів, 

збереження лісів, вплив науки на майбутнє людини); спрямована на охорону й збереження 

національних багатств, пропаганду здорового способу життя; активізує встановлення й 

розвиток партнерських зв'язків між учнями навчальних закладів різних держав, дитячими і 

молодіжними організаціями для об'єднання миротворчих зусиль. 

Практична діяльність асоційованих шкіл ЮНЕСКО має важливе значення, оскільки 

формує в учнівської молоді активну громадську позицію, спонукає до прийняття самостійних 

рішень. Розмаїття конкурсів, круглих столів, конференцій дають змогу учням не тільки 

проявляти творчість, самореалізовуватися, а й формувати у них такі якості, як рівноправність, 

людяність, толерантність, виховувати повагу до власної та світових культур [1]. 

Отже, все вищенаведене переконує в тому, що Україна має достатній досвід співпраці з 

ЮНЕСКО в освітній сфері. В умовах глобалізації країни світу, зокрема й Україна, прагнуть до 

порозуміння через участь у міжнародних організаціях. Вагому роль у цьому напрямку 

відіграють асоційовані шкли ЮНЕСКО основною метою яких є підтримка миру через 

зміцнення інтелектуальної співпраці між державами в царині освіти, науки, культури та 

комунікацій. 

Діяльність шкіл ЮНЕСКО набирає обертів у нашій державі, кількість навчальних 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
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закладів даного типу збільшується, тим самим поставлене питання глобалізації та діалогу 

культур поступово вирішується.  
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ 

 

Ще до засвоєння рідної мови дитина вчиться розуміти невербальний контекст 

спілкування, який допомагає кодувати і декодувати мовні повідомлення. Культурне розмаїття 

завжди впливає на регуляцію контексту спілкування та особливості самої невербальної 

комунікації.  

Педагогічне спілкування - це професійне спілкування викладача з учнями, що має певні 

педагогічні функції і спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату, а також на 

іншого роду психологічну оптимізацію навчальної діяльності і відносин між педагогом і учнями 

та всередині даного колективу. 

Вираз обличчя - головний показник почуттів. Найлегше розпізнаються позитивні емоції 

- щастя, любов і подив. Важко сприймаються, як правило, негативні емоції - печаль, гнів і огида. 

Особа експресивно відображає почуття, тому що говорить, звичайно, намагається контролювати 

або маскувати вираз свого обличчя.   

Необхідно знати, що окремі аспекти взаємовідносин виражаються в тому, як люди 

дивляться один на одного. Наприклад, ми схильні дивитися більше на тих, ким захоплюємося 

або з ким у нас близькі стосунки. Візуальний контакт допомагає регулювати розмову.  

Тон голосу - особливо цінний ключ до розуміння почуттів співрозмовника. Сила і 

висота голосу також корисні сигнали для розшифровки повідомлення мовця. Деякі почуття, 

наприклад, ентузіазм, радість і недовіра, звичайно передаються високим голосом. Гнів і страх 

теж виражаються високим голосом, але в більш широкому діапазоні тональності, сили і висоти 

звуків.  

Установку і почуття людини можна визначити за моториці, тобто з того, як він стоїть 

або сидить, по його жестах і рухам. Активна жестикуляція часто відображає позитивні емоції і 

сприймається як ознака зацікавленості й дружелюбності. Надмірна жестикуляція, однак, може 

бути вираженням занепокоєння чи невпевненості. 

Іншим важливим чинником у спілкуванні є міжособистісний простір - як близько чи 

далеко співрозмовники знаходяться по відношенню один до одного. Звичайно чим більше 

співрозмовники зацікавлені одне в одному, тим ближче вони сидять або стоять один до одного. 

http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2012/2012_3_15.pdf
file:///C:/Users/admin/Documents/Downloads/2622-5280-1-SM.pdf
http://www.uazakon.com/documents/date_2g/pg_itwmsm.htm
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Змістом праці викладача є сприяння психічному розвитку студента, а головним 

інструментом виступає психічна взаємодія,  педагогічне спілкування. Спілкуючись з учнями, 

викладач значну частину інформації щодо емоційного стану, намірів, ставлень отримує не зі 

слів студентів, а з жестів, міміки, інтонації, пози, погляду, манери слухати.  

Мімічна сторона спілкування вкрай важлива - по обличчю людини можна іноді 

дізнатися більше, ніж вона може або хоче сказати, а своєчасна посмішка, демонстрація 

упевненості в собі, бажання спілкуватись можуть істотно допомогти у встановленні контактів. 

Ряд досліджень показують, що студенти віддають перевагу педагогам з доброзичливим виразом 

обличчя, з високим рівнем зовнішньої емоційності.  

 Наступний канал невербального спілкування - дотик, що позначається іноді як 

тактильна комунікація. За допомогою дотику можна привернути увагу, встановити контакт, 

висловити своє ставлення.  

 Особливе місце в системі невербального спілкування викладача займає погляд, яким 

він може висловити своє ставлення до студента, його поведінки, задати питання, дати відповідь 

і тому подібне. Існує певний оптимальний ритм обміну поглядами, коли індивідуальний зоровий 

контакт чергується з охопленням очима усієї групи, що створює робоче коло уваги. 

Важливе значення має і дистанція спілкування. Вчителю особливо важливо знати 

зв'язок між перебігом процесу спілкування і розташуванням співрозмовників щодо один одного 

в просторі. Спостерігаючи за роботою на занятті, можна помітити, що зона найбільш 

ефективного контакту - це перші 2-3 парти, ряди. Саме перші парти потрапляють в особисту або 

навіть інтимну зону протягом майже всього заняття.  

Особливе місце в системі невербального спілкування вчителя займає система жестів. 

Жестикуляція педагога є для студентів одним з індикаторів його ставлення до них. Жест має 

властивість «таємне робити явним», про що вчитель завжди повинен пам'ятати. Жести вчителя 

нерідко стають зразком для наслідування. Особливо уважні студенти до випадків неточного 

вживання жестів, які відволікають їх від виконуваних завдань. До культури невербальної 

поведінки вчителя в цілому і до його жестикуляції зокрема необхідно висувати високі вимоги. 

У спілкуванні викладача зі студентами велике значення має і тон мови. За твердженням 

М.М. Рибакової, інтонація при спілкуванні дорослих може нести до 40% інформації. При 

сприйнятті слів людина спочатку реагує на інтонацію і лише потім засвоює зміст сказаного. 

Крик або монотонна мова вчителя позбавляються сили впливу тому, що сенсорні входи слухачів 

або забиті (криком), або вони взагалі не уловлюють емоційного супроводу, що породжує 

байдужість. У зв'язку з цим приходимо до висновку про те, що мова вчителя повинна бути 

емоційно насиченою, проте при цьому слід уникати крайнощів; вчителю вкрай важливо обирати 

тон спілкування, відповідний не лише ситуації спілкування, але й нормам етики. 

Невербальний аспект спілкування займає значне місце в процесі взаємодії викладача зі 

студентами. Для того, щоб полегшити свою роботу, вчитель повинен вміти спілкуватися з ними 

навіть не розмовляючи, повинен брати до уваги не тільки їх мову, а й кожен його жест, погляд, 

кожен рух, у свою чергу контролювати свою невербальну поведінку. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

У сучасних реаліях, коли в Україні відбуваються динамічні суспільно-політичні та 

соціально-економічні зміни, проблема патріотичного виховання дітей та молоді набуває 

особливої актуальності. Патріотичне виховання дає змогу молоді сформувати ціннісні 

орієнтації, допомагає знайти своє місце у суспільстві, забезпечує краще майбутнє для кожного 

громадянина та суспільства. 

Патріотичне виховання – це формування гармонійної, розвиненої, високоосвіченої, 

соціально активної й національно свідомої людини, наділеної глибокою громадянською 

відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими й духовними якостями, родинними й 

патріотичними почуттями, працьовитістю, господарською кмітливістю, підприємливістю й 

ініціативністю [1]. 

У проекті Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного 

виховання населення на 2013-2017 роки розроблена система критеріїв ефективного 

патріотичного виховання. Із метою визначення ефективності патріотичного виховання молоді 

його результати зіставляються з об‟єктивно заданими параметрами цієї діяльності. Ці 

результати є визначеними для формування конкретних критеріїв, які диференціюються на дві 

групи [1]. 

До першої групи відносять критерії, які відображають процес роботи з патріотичного 

виховання, діяльність, яка спрямована на формування і розвиток патріотизму молоді, 

характеризуються конкретними параметрами, відповідними її кінцевому результату. 

Основними критеріями першої групи є: духовно-ціннісний, реалізаційно-цільовий, 

практично-результативний, визначає ефективність роботи з патріотичного виховання [1]. 

До другої групи входять критерії, які дають оцінку важливим сторонам, якостям, рисам 

тієї чи іншої конкретної особистості, соціальної групи, категорії населення, які є результатом 

роботи з розвитку патріотичної свідомості, готовності до виконання громадянських і 

конституційних обов‟язків щодо захисту інтересів Батьківщини, відданості ідеям державного 

суверенітету та розвитку України. 

Основними критеріями другої групи є: когнітивний (пізнавальний), мотиваційний, 

дієво-поведінковий, світоглядно-ціннісний [1]. 

Питанням визначення критеріїв вихованості займалися такі науковці як Т. Анікіна, В. 

Дзюба, М. Качура, Р. Петронговський, П. Онищук та інші.  

Ефективність виховної роботи можна оцінити за її результатом, тобто за вихованістю 

студентів. Вихованість особистості полягає у сформованості моральних ставлень, які можна 

об‘єднати у групи: ставлення до людей, ставлення до себе, ставлення до праці, ставлення до 

суспільства, морально-вольові якості. 

Під «патріотичною вихованістю» ми розуміємо властивість особистості, яка 

характеризується наявністю та ступенем сформованості її патріотичних якостей, використання 

їх при виконанні службових обов‘язків. 

На основі розроблених у педагогічній науці підходів до визначення структури, критеріїв 

та показників патріотичної вихованості як педагогічної категорії, основними компонентами 

патріотичної вихованості ми виділили: інформаційно-пізнавальний, мотиваційно-цільовий, 

діяльнісно-результативний. 

Інформаційно-пізнавальний компонент патріотичного виховання орієнтує на розвиток 
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патріотичної свідомості, що припускає засвоєння патріотичних цінностей (загальнолюдських, 

морально-гуманістичних, суспільно-громадянських, конституційно-державних, професійних, 

культурних тощо), зорієнтований на розвиток у студентів їхньої патріотичної свідомості.  

Мотиваційно-цільовий компонент передбачає наявність у студентів відповідних 

соціально значущих та особистісних мотивів. Сформованість цього компоненту визначається за 

наступними показниками: 1) мотивація патріотизму; 2) активна суб‟єктно-патріотична позиція; 

3) толерантне ставлення до представників різних культур. 

Діяльнісно-результативний компонент патріотичного виховання студентів в освітньо-

виховному середовищі вищого навчального закладу направлений на формування вмінь і 

навичок патріотичного виховання студентської молоді у майбутній професійній діяльності. 

Отже, патріотичне виховання має бути ключовим елементом усієї навчально-виховної 

роботи, оскільки необхідно виховати особистість, яка має почуття гордості за свою державу, є 

активним громадянином своєї Батьківщини та українського народу. На основі аналізу підходів 

до визначення критеріїв вихованості нами були розроблені критерії та показники патріотичної 

вихованості студентської молоді.  
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ФУНКЦІЇ МЕТОДОЛОГІЇ В РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Актуальність теми полягає в тому, що перш ніж приступити до реалізації наукового 

дослідження на будь-якому рівні, студенти та молоді вчені повинні ознайомитися з 

методологією та методами наукової роботи, і важливе місце має розуміння основних напрямів 

наукових досліджень, тобто функції методології. Тут важливе все: методика вибору проблеми 

та теми дослідження, збір та систематизація фактів, історія розвитку проблеми, в основі якої 

лежить задум (ідея) дослідника.  

У філософському визначенні ідея - це продукт людського мислення, форма 

відображення дійсності, в ній міститься усвідомлення мети пізнання, перспектив дослідження 

та його практичне значення. 

Методологія - це сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в певній науці;  

вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. 

Методологія науки (rp.methodos - спосіб, метод і logos - наука, знання) - це система 

методологічних і методичних принципів і прийомів, операцій і форм побудови наукового 

знання. Філософський рівень методології функціонує у вигляді загальної системи принципів 

діалектики. Вона формує світоглядну концепцію світової науки, тобто основні вихідні 

теоретичні положення, які затвердилися в науці і які рівною мірою треба знати: і філософію, і 

правознавство, і туризмологію, і філологію. У кожній галузі науки є, крім загальних, ще й свої 

специфічні теоретичні вихідні положення, які становлять її теоретичний фундамент. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
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Питання методології досить складне, оскільки саме це поняття тлумачиться по-різному. 

Багато зарубіжних наукових шкіл не розмежовують методологію і методи дослідження. У 

вітчизняній науковій традиції методологію розглядають як учення про методи пізнання або 

систему наукових принципів, на основі яких базується дослідження і здійснюється вибір 

сукупності пізнавальних засобів, методів, прийомів. Найчастіше методологію тлумачать як 

сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці. Методику розуміють як 

сукупність прийомів дослідження, включаючи техніку і різноманітні операції з фактичним 

матеріалом. 

Функції методології – це основні напрями на основі яких здійснюється побудова знань. 

Методологія виконує такі функції: 

- визначає способи здобуття наукових знань, які відображають динаміку процесів та явищ; 

- передбачає особливий шлях, за допомогою якого може бути досягнута науково-дослідна 

мета; 

- забезпечує всебічність отримання інформації щодо процесу чи явища, що вивчається; 

- допомагає введенню нової інформації; 

- забезпечує уточнення, збагачення, систематизацію термінів і понять у науці; 

- створює систему наукової інформації, яка базується на об´єктивних явищах, і логіко-

аналітичний інструмент наукового пізнання. 

Ці ознаки поняття «методологія», що визначають її функції в науці, дають змогу 

зробити такий висновок: методологія - це концептуальний виклад мети, змісту, методів 

дослідження, які забезпечують отримання максимально об´єктивної, точної, систематизованої 

інформації про процеси та явища.  Функції методології мають важливе значення для здійснення 

наукової діяльності оскільки, саме вони визначають основні напрями на яких будується 

побудова наукових знань. 

 

УДК 378.147 

ЧЕРЕВАТЕНКО Людмила, студентка 1 року навчання  

гуманітарно-педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник  КАНІШЕВСЬКА Л.В.,  

 докт. пед.наук, професор 

 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МОНТАЖ 

ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ І СИСТЕМ КЕРУВАННЯ» У СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ 

КОЛЕДЖІВ 

 

Навчальна дисципліна «Монтаж електрообладнання і систем керування» є 

нормативною.  

Мета навчальної дисципліни – передбачити вивчення загальних питань з організації і 

проведення електромонтажних робіт, виробів, механізмів та інструментів, які освоєні 

промисловістю і провідними електромонтажними організаціями правил і технологій виконання 

основних електромонтажних робіт, правил і норм проведення випробувальних, 

налагоджувальних, вимірювальних робіт, сучасного електрообладнання, яке використовується в 

сільському господарстві, контрольно-вимірювальних приладів і засобів автоматики, техніки 

безпеки під час проведення електромонтажних робіт. 

Завдання навчальної дисципліни «Монтаж електрообладнання і систем керування» – 

приділяти увагу практичним навикам самостійного виконання електромонтажних робіт в обсязі 

вимог єдиного тарифного кваліфікаційного довідника для електромонтера не нижче другого 

розряду. При вивчені навчального матеріалу необхідно висвітлювати питання безпеки праці і 

пожежної безпеки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
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знати: 

 – правила виконання монтажу внутрішньої проводки, електротехнічні матеріали, що 

використовуються в електрифікації; 

 – процес виробництва і розподілу електричної енергії; 

 – характеристики голих і ізольованих проводів, електричних кабелів; 

 – правила і норми виконання монтажу повітряних ліній і кабелів; 

 – конструктивну будову ПЛ; 

 – правила і норми з монтажу силового електрообладнання пускозахисної апаратури; 

 – вимоги до заземлюючих пристроїв та їх монтажу. 

 вміти: 

 – самостійно виконувати монтаж внутрішньої проводки,  

 – монтаж силового електрообладнання та пускозахисної апаратури,  

 – вести монтаж повітряних кабельних ліній у складі бригади монтажників 

Навчальна програма складається з чотирьох змістових модулів. 

Перший змістовий модуль – «Технологія монтажу електрообладнання». Темами даного 

модуля є: «Загальні відомості про технологію монтажу електрообладнання», «Монтаж 

внутрішніх електропроводок». 

Другий змістовий модуль – «Монтаж освітлювальних електроустановок». Цей модуль 

включає наступні теми: «Монтаж освітлювальних та опромінювальних електроустановок», 

«Монтаж електричних двигунів». 

Третій змістовний модуль – «Монтаж пускозахисної апаратури». Даний модуль включає 

наступні теми: «Монтаж пускозахисної апаратури» (ПЗА), «Монтаж кабельних ліній».  

Четвертий модуль – «Монтаж повітряних ліній». Темами цього модуля є : «Монтаж 

повітряних ліній» (ПЛ), «Монтаж споживчих транспортних підстанцій», «Монтаж заземлення», 

«Організація електричного виробництва і пусконалагоджувальних робіт». 

Методами навчальної діяльності є лекції, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, 

всі види консультацій, виконання самостійної роботи, включаючи науково-дослідну роботу, 

доповіді рефератів, участь в олімпіадах, всі форми і види контролю успішності студентів та інші 

форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів, передбачені 

навчальним планом.  

Лекції проводяться із застосуванням найсучасніших технологій навчання. 

Практичні роботи проводяться в лабораторіях відповідно до плану. 

Перед практичними заняттями здійснюється опитування усіх студентів групи по темі 

практичної роботи. Потім дається пояснення про особливості виконання роботи і зміст звіту. В 

кінці заняття викладач підсумовує виконану роботу і дає завдання про підготовку до 

наступного питання. 

Передбачено консультації студентів у лабораторіях в позаурочний час. 

Наукова робота студентів забезпечується участю у наукових гуртках, написанням 

рефератів. 

Засвоєння матеріалу, що викладається на лекціях контролюється при проведенні 

модульних контролів. 

Модульний контроль з модулів здійснюється шляхом тестування (усного, письмового 

або за допомогою ПЕОМ).  

Максимальна кількість балів за змістовий модуль – 55 балів. 

Під час практичних занять студенти отримують індивідуальні завдання по визначенню 

залишкового ресурсу. Правильні розрахунки оцінюються в першому і другому змістовому 

модулі по 7,5 балів, в третьому та четвертому по 3,75 балів. Лабораторні роботи оцінюються 

аналогічно. Під час захисту робіт студенти повинні відповісти не менше, ніж на три запитання 

стосовно теми роботи. 

Підсумковий модульний контроль оцінюється в 10 балів. Студенти отримують три 

запитання з вивчених тем. Критерії оцінювання. (8-10, 5-7, 3-4, 1-2, 0 балів) 

Самостійна робота студентів оцінюється за наявності конспекту всіх тем, відведених на 
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самостійне вивчення.  

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 20 балів. 

 

УДК 37.046.16 

ЧУЯН Людмила, магістр 2 року навчання  

гуманітарно-педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник  КАНІШЕВСЬКА Л.В.,  

 докт. пед.наук, професор 

 

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Усі вимоги Болонської декларації мають на меті покращення освітньої системи, 

поліпшення якості освітніх послуг та рівня знань тих, хто навчається. Проте для вирішення цих 

питань, втілення їх у життєдіяльність освітніх закладів слід подолати низку проблем усталеної 

системи освіти кожної окремої країни – учасниці Болонського процесу. 

Якщо Україна взяла курс на євроінтеграцію, то майбутнє нашої вищої освіти – за 

Болонською системою. До неї вже приєдналися більшість європейських країн, і число учасників 

постійно зростає. Болонська система повинна зрівняти у правах і можливостях випускників всіх 

європейських вузів, значно розширити можливості для їхнього працевлаштування. 

Як все нове, Болонська система має свої «плюси» і «мінуси»: 

1. Болонська система відправила у минуле кваліфікацію «спеціаліст», майбутні 

випускники будуть або бакалаврами, або магістрами. 

2. Студенти навчаються чотири роки для отримання ступеня бакалавра, потім 

складають вступні випробування в магістратуру, або задовольняються дипломом бакалавра. 

Доцільно дещо змінити співвідношення тривалості навчання на різних ступенях. Нинішня 

система «чотири + один» не достатньо ефективна. Для здобуття магістерського ступеня одного 

року замало, адже студенти повинні поглибити свої знання за спеціальністю, прослухати чимало 

спецкурсів. А для бакалавра чотирьох років навчання забагато – отримати базовий рівень знань 

за спеціальністю можна і за три роки. Аргументом на користь такої системи є той факт, що вона 

цілком виправдала себе в більшості європейських вузів.  

3. На нашу думку, негативним наслідком Болонського процесу може стати те, що багато 

студентів будуть виїжджати на навчання за кордон. Проте, знову ж таки, це зумовлює розвиток 

освітніх закладів, запровадження інноваційних методик, підвищення якості освіти та 

менеджменту з метою приваблення абітурієнтів на навчання. 

4.  Реформи, які здійснюються у нашій державі «в ім‟я Болонського процесу», насправді 

не передбачені жодним міжнародним договором. Наприклад, у більшості ВНЗ гуманітарного та 

медичного спрямування відбувається «відторгнення» тестування як засобу контролю знань 

студента. Водночас у технічних ВНЗ тестування застосовувалося ще за часів навчання наших 

батьків і є досить зручним для оцінювання. Проте найцікавішим є те, що жоден документ 

Болонського процесу не містить такої вимоги, як запровадження тестування. У Болонських 

документах визначені основні принципи Європейського простору вищої освіти (мобільність 

студентів, привабливість європейської освіти, якість освіти, поєднання дослідження та 

навчання, кредитно-модульна система), проте засоби впровадження визначаються державами-

учасницями самостійно. 

5. Академічна мобільність вимагає чималих фінансових затрат, якщо брати до уваги 

великі масштаби студентського обміну, обміну викладачами, регулярного наукового стажування, 

участь у престижних міжнародних симпозіумах, конгресах та конференціях. Насправді, 

академічна мобільність є симптоматичною ознакою фінансового становища в українських ВНЗ 

та стану науки в них.  

Яка може бути академічна мобільність, якщо держава фінансує тільки зарплату 
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викладачам, стипендію студентам і частину коштів на комунальні витрати? Університети надалі 

перебувають на межі виживання, а не розвитку. Найяскравішою ілюстрацією фінансового 

становища наших ВНЗ є, зрештою, стан їхніх гуртожитків.  

Звісно, що є кошти окремих програм, Євросоюзу, різних міжнародних фондів, які 

сприяють академічній мобільності. Однак, цих коштів замало, щоб задовольнити всіх. 

6. У всьому світі якісна освіта не є дешевою. Але в усьому світі усвідомили 

взаємозалежність між економічним зростанням, підвищенням соціальних стандартів і великими 

інвестиціями в освіту та науку. Тому і ми не повинні економити на таких стратегічно важливих 

резервах, як освіта та наука. Не варто переконувати вже нікого, що умови викладання та 

навчання вимагають постійного оновлення, що навчально-педагогічний персонал 

пролетаризується при сьогоднішньому рівні оплати праці й тому прагматично погоджується на 

кон‟юнктурні заробітки, які часто не вписуються в традиційне розуміння академічних 

цінностей. Але увесь парадокс полягає в тому, що в Україні рівень освіти населення зростає 

незалежно від змін у структурі зайнятості та навичок, яких вимагає ринок праці.  

Наша вища освіта за роки незалежності України була перевантажена численними 

соціальними, а не академічними, завданнями – поділити та соціалізувати молодих осіб 

відповідно до різних життєвих цілей, іноді забезпечити «притулок» для когось на декілька років 

та розважити інших, щоб позбутися багатьох потенційних негативних наслідків для суспільства. 

«Дипломна хвороба», що охопила нашу суспільну свідомість, потребує окремого аналізу.  

7. Сьогодні українське суспільство має чимало викликів: низькі соціальні стандарти 

життя, демографічний спад, швидке старіння нації, девальвація духовних цінностей тощо.  

Враховуючи незворотність Болонського процесу, ми маємо усвідомлювати, що для 

нашої системи вищої освіти він є дуже непростим. Нам важче, ніж будь-якій іншій країні, яка не 

має таких глибинних традицій у галузі фундаментальної природничої й інженерної освіти, 

приєднатися до багатьох загальноєвропейських рішень, нівелюючи власні багатовікові наробки 

у цій галузі. 

 

УДК 378.147.31 

ШАМСУТДІНОВА Ксенія,  магістр 1 року навчання 

гуманітарно-педагогічного факультету,  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник – ТЕСЛЮК В.М., 

канд. психол. наук, доцент 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ 

ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА ЕТИКА 

ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ» 

 

У Зaконі Укрaїни «Про вищу освіту» зaзнaчено, що однією із основних форм навчання у 

вищих нaвчaльних зaклaдaх є лекція. Досягнення цілей лекції зaлежить від лекторської 

мaйстерностівиклaдaчa, його вмінь підготувaти тa реaлізувaти її в аудиторії[1].  

Лекція як форма організації навчального заняття використовується у вищих навчальних 

закладах для вивчення різних предметів. Будується вона на основі інформаційно-монологічного 

методу подачі та пояснення матеріалу і організації пізнавальної діяльності студентів. При цьому 

викладач у систематизованій, доказовій і аргументованій формі словесно подає і пояснює 

навчальну інформацію, використовує відповідні наочні посібники, демонстраційний 

експеримент та інші засоби навчання. 

Лекція ‒  головна інформаційна магістраль у навчальному процесі вищої школи, що 

сприяє засвоєнню системи знань зі спеціальності, формує широке професійне світобачення і 

загальну культуру, школу наукового мислення. Студенти оволодівають сучасною наукою, її 

методами, проникають у глибини її основних проблем, у логіку й методологію її розвитку; 
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пізнають життєвий потенціал, входять у лабораторію наукового мислення викладача. 

Необхідна висока культура лекційної діяльності. Кожен лектор зобов‟язаний вивчити 

основи лекційної майстерності, тобто оволодіти загальною грамотою цієї справи, щоб досягти 

досконалості у процесі проведення лекцій. Необхідно свідомо засвоїти попередній лекційний 

досвід і зрозуміти особливу природу лекції, її закони і можливості[2]. 

У cучacному ВНЗ лекцiйні зaняття ‒  однii з оcновних форм нaвчaльної роботи з 

диcциплiни «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи». Вaжливим 

чинником результaтивноcті дaної форми нaвчaння, її виcокої ефективноcті є процеc підготовки 

тa проведення.  

Перед виклaдaчем виникaє необхідніcть ефективно побудувaти cвою методичну роботу 

тa роботу cтудентів із підготовки тa проведення до лекційних зaнять із диcципліни «Основи 

педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи». 

У ході констатувального дослідження ми провели анкетування студентів магістратури 

спеціaльності «Педагогіка вищої школи» Нaціонaльного університету біоресурсів і 

природокористувaння Укрaїни. Метa– виявити пріоритетні для майбутніх педaгогів види 

лекційних занять, методи і засоби нaвчaння в ході їх перебігу.  

У результаті проведення анкетування серед студентів магістратури спеціальності 

«Педагогіка вищої школи», які вивчають дисципліну «Основи педагогічної майстерності та 

етика викладача вищої школи» на гуманітарно-педагогічному факультеті НУБіП України були 

отримані такі дані.  

Результати анкетування показали, що виклaдaчами під час викладання дисципліни 

«Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи» найчастіше реaлізуються: 

лекція-розповідь (18 осіб), лекція-пояснення (18 осіб) та лекція-візуалізація (17 осіб). 

Майбутні магістри спеціальності «Педагогіка вищої школи» зазначають, що викладачі 

під час лекційних занять із зазначеної дисципліни частіше використовують такі технічні засоби 

навчання: дидактичну техніку – 17 осіб, посібники динамічної проекції – 10 осіб. 

Більшість студентів хотіли б, щоб виклaдaчі реaлізувaли під чaс вивчення дисципліни 

«Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи» проблемну лекцію, але під 

час вивчення окремих тем (15 осіб). 

Майбутні педагоги хотіли б, щоб виклaдaчі реaлізувaли під чaс вивчення дисципліни 

«Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи» лекцію із зaздaлегідь 

зaплaновaними помилкaми, але рідко (13 осіб), 7 осіб взагалі не бажають, щоб викладачі 

проводили лекції зазначеного виду. Це можна пояснити не обізнаністю багатьох студентів (із 

низьким рівнем знань) щодо впливу різних видів лекцій на пізнавальну активність особистості.  

Студенти відмічають, що під чaс лекційних занять із дисципліни «Основи педагогічної 

майстерності та етика викладача вищої школи» викладачі найчастіше використовують такі 

словесні методи: пояснення – 15 осіб, розповідь – 16 осіб, бесіду – 15 осіб, навчальну дискусію 

– 14 осіб. 

Респонденти зазначають, що викладачі найчастіше використовують під час лекцій із 

дисципліни «Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи» такі наочні 

методи навчання: ілюстрування – 17 осіб, демонстрування – 15 осіб. 

Результати анкетування показали, щовикладачі дотримуються основних вимог до її 

проведення: доступність та науковість, включення механізму зворотнього зв‟язку, емоційність 

викладу, створення проблемних ситуацій, повторення важливих теоретичних положень, 

налагодження живого контакту.  

Література 
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ОСОБЛИВОСТІ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Невербальна комунікація, чи мова тіла, є живою формою спілкування. Під час розмови 

надсилається і отримується незліченна кількість безсловесних сигналів. Невербальна поведінка: 

жестикуляція, наша постава, швидкість нашого мовлення, контакт очима, зональний простір 

являє собою потужні сигнали та повідомлення. 

Сучасні люди, вступаючи у взаємодію з іншими, спираються багато в чому на 

невербальні засоби комунікації. Наприклад, коли одна людина робить судження про істинність 

висловлювань іншого, чи формує перше враження, то насамперед звертає увагу на зовнішність, 

манери, інтонацію та жестикуляцію; іноді більшою мірою, ніж на те, що обговорюється. У 

деяких випадках навіть можна говорити про вербальний компонент у структурі невербального 

спілкування.  

Варто вказати, що невербальна комунікація залежить від типу культури. Звичайно, є 

подібні експресивні сигнали в усіх народів (посмішка, сердитий погляд, насуплені брови, 

хитання головою). Жестова комунікація, невербальні форми взаєморозуміння відображають 

відносини і моральні норми. Праве асоціюється з правдою, правильним, правотою, у той час як 

ліве – з неправдою (кривдою), неправильним, неправотою. Правому приписується найчастіше 

позитивне, а лівому – негативне значення. Водночас є досить багато невербальних засобів, 

звичок, що прийняті лише однією нацією. 

Мова жестів певною мірою еквівалентна звуковій (вербальній) мові, але, на жаль, не всі 

розуміють, що жестова мова не є загальнолюдською мовою і переносять символіку жестів, 

прийняту в культурі А, у культуру Б, у результаті чого комунікація не відбувається чи 

ускладнюється. Замість того, щоб сказати «так» чи «згодний», можна кивнути головою. Замість 

того, щоб сказати «здрастуйте», можна простягнути руку чи нахилити голову. Коли є потреба 

підкреслити думку, промовець піднімаєте вгору вказівний палець. Вказівним пальцем 

погрожують пустотливій дитині, і цей жест цілком заміняє наказ «припини!».  

Психологи вважають, що читання невербальних сигналів є найважливішою умовою 

ефективного спілкування. Невербальні сигнали такі важливі в спілкуванні з кількох причин:  

1) близько 70% інформації людина сприймає саме зоровим (візуальним) каналом;  

2) невербальні сигнали дозволяють зрозуміти істинні почуття і думки співрозмовника;  

3) ставлення до співрозмовника нерідко формується під впливом першого враження, а 

воно, у свою чергу, є результатом дії невербальних чинників – ходи, виразу обличчя, погляду, 

манери триматися, стилю одягу і так далі. Особливо цінні невербальні сигнали з огляду на їх 

спонтанність, неусвідомленість. 

У цілому описані невербальні засоби спілкування також є показниками статусно-

рольових відносин, ступеня близькості осіб, що спілкуються. Вони являють собою «безмовні 

знаки» людини. До їхніх функцій можна віднести наступні:  

 по-перше, вони несуть для співрозмовників інформацію про емоційні стани, почуття і 

відносини один одного, про ступінь їхньої близькості; 

 по-друге, доповнюють, уточнюють, а іноді і заміщають мову; 

 по-третє, саме вони є показником статусно-рольових характеристик партнерів; 

 по-четверте, невербальні засоби спілкування можуть служити засобом 

міжособистісного впливу в спілкуванні, регулювати відносини; 

 по-п'яте, вони є засобом створення й обігравання визначеного образу. 

Отже, система невербальних засобів комунікації є найпростішою і найекономічнішою 
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системою, що усуває зайві формальні засоби та дозволяє досягти однозначності комунікації за 

умов узагальненого та полісемантичного характеру власне мовних засобів. 

Література 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ У ДОШКІЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Метою громадянського виховання є формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, тобто людину з притаманними особистісними якостями й рисами характеру, 

світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на 

саморозвиток та розвиток демократичного громадянськогосуспільства в Україні.  

Громадянське виховання– процес формування громадянськості як риси особистості, яка 

характеризується усвідомленням нею своїх прав і обов‘язків у ставленні до держави, народу, 

законів, норм життя; турботою про благополуччя своєї країни, збереження людської цивілізації 

конкретними діями відповідно до власних переконань і цінностей. 

До основних принципів громадянського виховання особистості відносяться такі: 

принцип гуманізації та демократизації, принцип самоактивності й саморегуляції, принцип 

комплексності та інтегрованості, принцип наступності та неперервності, принцип 

культуровідповідності, принцип інтеркультурності. 

Громадянське виховання має закликати до поваги закону та суспільства, і в той же час 

– розвивати ініціативу, відповідальність, вміння користуватись особистими свободами. Воно 

має формувати повагу до інших людей, виховувати толерантність у спілкуванні з іншими, 

вчити правилам суспільної політики. 

Для України громадянське виховання відіграє особливо важливу роль  тому, що воно 

покликане сприяти формуванню соборності України. 

Ідеї громадянського виховання завжди були актуальними для педагогічної еліти 

України. Такі відомі українські діячі, як В.Антонович, М.Драгоманов, М. Грушевський, С. 

Русова, І. Огієнко, Б. Грінченко, А. Макаренко, В. Сухомлинський та багато інших, звертали 

увагу у своїх роботах на особливе значення формування громадянської свідомості підростаючої 

особистості. 

Важливе місце у змісті громадянського виховання посідає формування культури 

міжетнічних стосунків. Культура міжетнічних відносин –це реалізація взаємозалежних інтересів 

етносів, народностей у процесі економічного, політичного, соціального і духовного життя на 

принципах свободи, рівноправності, взаємодопомоги, миру, толерантності. 

http://naub.oa.edu.ua/2012/neverbalne-spilkuvannya-v-protsesi-mizhkulturnoji-komunikatsiji/
http://readbookz.com/book/208/7860.html
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Складовою змісту громадянського виховання є розвиток політичної культури. Вона 

включає знання про типи держав, політичне влаштування суспільства, політичні організації, 

принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему.  

Найважливішою складовою громадянської свідомості є моральність особистості. Вона 

включає гуманістичні риси, що являють собою єдність національних і загальнолюдських 

цінностей: доброту, увагу, чуйність, милосердя, толерантність, совість, чесність, повагу, 

правдивість, працелюбність, справедливість, гідність, повагу і любов до своїх батьків, роду.  

Важливою складовою змісту громадянського виховання є розвиток мотивації до праці, 

усвідомлення життєвої необхідності трудової активності, ініціативи, підприємництва, 

розуміння законів і проблем суспільства та шляхів їх розв‘язання, готовності до соціальної 

творчості як умови соціальної адаптації й самореалізації особистості. 

Роль вихователя у реалізації громадянського виховання в ДНЗ займає провідне місце. 

Метою вихователя під час реалізації громадянського виховання дошкільників є ознайомлення 

дітей із національними цінностями українського народу, вивчення та заохочення дітей до 

спілкування українською мовою. 

Основна роль вихователя в реалізації громадянського виховання полягає у  вихованні 

громадянина, що живе в демократичному суспільстві, особистості компетентної, 

відповідальної, самостійної, активної, яка поважає права інших; підготовка дошкільника до 

життя в умовах багатонаціонального суспільства. 

Першочерговими завданнями морального розвитку дошкільників є пробудження 

гуманних почуттів особистості, формування морально-вольових якостей, ознайомлення зі 

змістом і значенням моральних вимог, норм і правил поведінки, морально-етичними 

цінностями. 
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ДОРОСЛИМИ 

 

В отроцтві, тобто в найскладнішому періоді розвитку дитини, відносини з батьками, 

вчителями та іншими дорослими складаються під впливом багатьох чинників, виникає почуття 

дорослості. Багато психологів вважають, що найважливішим психологічним новоутворенням 

підліткового віку є специфічне почуття дорослості, яке штовхає його на затвердження своєї 

самостійності. Ця дорослість для підлітка спочатку вимальовується в негативному плані. Звідси 

й розпочинається бурхлива і часом драматична «переоцінка цінностей» і, перш за все 

,перебудова відносин з батьками . 
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Велике значення в цей період мають єдність вимог до підлітка в родині. Сам він більше 

претендує на певні права, ніж прагне до прийняття на себе обов'язків. Якщо підліток відчує, що 

від нього багато чого чекають, він може намагатися ухилитися від виконання обов'язків під 

прикриттям найбільш «доброго» дорослого. Тому для освоєння нової підліткової системи 

відносин важлива аргументація вимог, що виходять від дорослого. Просте нав'язування вимог, 

як правило, відкидається.  

Незважаючи на зовнішні і внутрішні протиріччя, які існують в міжособистісних 

взаєминах між дорослими (батьками, вчителями) та підлітками, більшість відчувають потребу в 

спілкуванні з дорослими. Результати сучасних досліджень показують, що існують три основних 

типи взаємин, які певним чином впливають на мотиви, форми і зміни у спілкуванні дорослих і 

підлітків: 

 по-перше, це взаємини, які спираються на офіційно зафіксовані права і обов‘язки 

дорослих і дітей (регламентоване спілкування). 

 по-друге, взаємини, які будуються на потребі розуміти один одного, на прагненні до 

емоційного контакту і допомоги іншому (нерегламентоване або «довірливе» спілкування). 

 по-третє, взаємини, які виникають при відсутності прихильності один до одного або 

байдужості (неорганізоване, випадкове спілкування). 

Підлітки, в більшості випадків, прагнуть до довірливого, нерегламентованого типу 

взаємовідносин з дорослими. Особливо сприятливими бувають ситуації довірливого, 

нерегламентованого спілкування, коли дорослий виступає в якості друга. З ним легко 

проводити час, знаходити теми для розмов, а також займатися спільною діяльністю. Такий тип 

взаємин допомагає підлітку по-новому подивитися на світ дорослих і, завдяки йому, набути 

самостверджуючих позицій для власного життя. В результаті цього створюються глибокі 

емоційні і духовні контакти з дорослими, які підтримують підлітка в складних чи критичних 

життєвих ситуаціях. Одним з позитивних досягнень, що виникають в довірливому спілкуванні, 

є потреба підлітка в емпатії по відношенню до дорослого, яка визначає прагнення допомогти і 

підтримати його, розділити з ним радість і горе. Дорослий, який здатний зрозуміти 

співпереживання і готовий прийняти співчутливе ставлення підлітка до себе, виступає у 

взаємовідносинах з ним на «рівних» правах. Емпатійний підліток завжди відчуває потребу 

поділитися своїми враженнями, розповісти про події свого життя, але йому буває важко 

зробити перший крок до інтимного спілкування. Для дорослого дуже важливо, у зв‘язку з 

легкою ранимістю такого підлітка, обрати саме нерегламентовану форму спілкування, з метою 

підтримання довірливих контактів. 

Основним змістом спілкування підлітків з дорослими стають питання соціальних 

проблем, взаємовідносин між людьми, моральних оцінок подій і вчинків оточуючих, 

особистісних взаємин між юнаками і дівчатами та проблема вибору ціннісних орієнтацій і 

самоствердження себе як особистості. Серед партнерів зі спілкування ними називаються 

вчителі, батьки, близькі родичі, однолітки, друзі.  

Характер взаємовідносин з вчителями і суб‘єктивне ставлення до них змінюються 

протягом підліткового віку. Якщо провідним мотивом взаємин і спілкування молодших 

підлітків є прагнення отримати підтримку, заохочення вчителя за поведінку чи навчання, то в 

середньому підлітковому віці виникає прагнення до особистого спілкування з учителем. З 

роками підлітків все більше хвилюють особистісні та професійні якості педагога. При цьому, 

професійні якості педагогів у цілому задовольняють підлітків, а особистісні не завжди. 

Невдоволеність особистісними якостями педагогів сприймається ними частіше всього як 

проблема «справедливості» вчителя. Помітно, що з віком складається ситуація нарощування 

потреби в особистісному спілкуванні підлітків з педагогами і – неможливість її задовольнити. 

Базуючись на викладеному матеріалі, можна зробити висновок, що міжособистісні 

стосунки підлітка з дорослими представляють собою комплексну систему, компоненти якої 

знаходяться в динамічній взаємодії. Також можна сказати, що існує пряма залежність між 

стилем стосунків дорослих і підлітків та істинністю суб‘єктивної їх трактування 

взаємостосунків людей.  
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На нашу думку, більш глибоке вивчення цієї теми є необхідним, принаймні задля 

формулювання основних шляхів оптимізації стосунків підлітка з дорослими, вироблення 

практичних рекомендацій для психологів, батьків та педагогів. 

Батькам необхідно аналізувати і покращувати своє ставлення до дітей, для того щоб 

створити приємну домашню атмосферу. Труднощі підліткового віку – це переважно складнощі 

пов‘язані зі статевим дозріванням та дорослішанням (прощанням з дитинством), вони 

найчастіше і детермінують конфлікти, що проявляються в стосунках з дорослими. Місія батьків 

в цей період вбачається нами в тому, щоб переосмислити своє уявлення про дитину, побачити в 

ній зміни, змінити ставлення до неї, взаємодіяти, почати сприймати її як дорослу особу, майже 

рівну, повноцінну, незалежну (морально) особистість, яка має власну думку, право на вибір, яка 

є достатньо відповідальною та розумною. 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ СЕРЕД 

СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Молодь – це соціальна група, в якій добігає кінця процес первинної соціалізації, в той 

час, молоде покоління є потужним двигуном суспільства. Прискорення темпів громадського 

життя спричиняє підвищення ролі і значення молоді в суспільно-політичному і культурному 

житті країни. Це й обумовлює важливість проведення державної підтримки молоді, а особливо в 

сільській місцевості. Загальновідомим фактом є те,що сільська молодь в Україні є однією з 

найменш захищених категорій населення.  

Частка осіб віком 15–34 роки в загальній чисельності міського населення нині 

наближається до 29%. У сільській місцевості вона близька до 27%[1]. Кожна третя молода 

людина проживає в сільській місцевості, де соціально-економічні умови життя людей значно 

важчі, ніж у містах. Такі проблеми, як безробіття, низькі матеріальні доходи, розпад соціальної 

інфраструктури села, відсутність структур позашкільного виховання й викликане цими 

явищами зниження якості життя в цілому, часто призводять до трудової й моральної деградації 

жителів села й молоді зокрема. Посилюється міграція сільського населення, причому вона має 

негативний вплив на кількісний і якісний склад селянства. Щороку в Україні зникає 17 сіл, а 

сільське населення постійно зменшується. Особливо тривожним є той факт, що найбільше 

від‟ємне сальдо міграції спостерігається серед молоді, а також селян працездатного віку, які 

переважно змінюють місце проживання з метою продовження освіти та кращого 

працевлаштування [2]. 

Типовими проблемами   сільської  молоді,  особливо  сільських молодих сімей з дітьми,  

є низький  рівень  доходів  при  високому рівні  безробіття. За останні роки невпинно зростає 

зловживання наркотиками, набувають поширення інші негативні прояви: тютюнопаління, 

тотальний алкоголізм, злочинність. Це демонструє необхідність суттєвих змін у сфері 

молодіжної та соціальної політики держави, де головним напрямом має стати формування 

здорового способу життя серед молоді та піклування про власне здоров‟я. Профілактика 

нездорової поведінки сільської молоді має відігравати пріоритетну роль. Здійснення соціально-

профілактичної роботи серед сільської молоді є компетенцією соціального педагога,соціального 

працівника та органів виконавчої влади в сільській місцевості. 

Специфіку проведення соціальної роботи серед сільської молоді вивчали такі 

педагоги,як І.В. Пєша, С.М. Трусова, А.Й. Капська, Л.С. Волинець, В.Є. Савка, М.П. 
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Лукашевич, роботи яких певною мірою спираються на систему знань педагогічних 

закономірностей та особливостей розвитку сільської школи, запроваджених видатними 

педагогами А.С. Макаренком та В.О. Сухомлинським. 

Для того, щоб зрозуміти особливості соціально-профілактичної роботи серед сільської 

молоді, треба врахувати специфіку сільського середовища. М. Гур‟янова, О. Коберник, В. Кузь, 

С. Харченко вважають, що сільський соціум – важливий фактор виховання та соціального 

становлення людини, а економічний і соціальний простір життєдіяльності людей зі своїми 

специфічними умовами життя є особливим середовищем проживання людей, що породжує 

особливості сільського способу життя. Це середовище відрізняється: невисоким рівнем життя, 

населення; слабо розвиненою соціальною та побутовою інфраструктурою (дефіцит сервісного 

обслуговування, низький рівень комфортності тощо); несприятливими соціальними умовами 

життя, праці, побуту, дозвілля; великою трудомісткістю сільськогосподарської праці, переважно 

в домашньому та присадибному господарстві; залежністю праці від природних циклів, що 

визначає структуру вільного часу мешканців села; близькістю до природи, можливістю 

відчувати її красу та важливість для людини. 

Організація дозвілля молоді відноситься до профілактичної роботи, успішна організація 

дозвілля молоді створює умови для зниження рівня асоціальних проявів в молодіжному 

середовищі та формування у молоді ідеології і норм активного і здорового способу життя. 

Особливостями проведення соціально-профілактичної роботи в селі є відсутність соціально-

культурних центрів, які б складали комплекс організацій проведення дозвілля. Школа відіграє 

особливу роль у соціальному контексті села. В умовах слабкої інфраструктури села, в якому 

немає клубу, бібліотеки, позашкільних закладів, значення школи як головного осередку 

виховання і соціалізації дітей та молоді дуже зростає. Школа залишається єдиним освітньо-

виховним і культурним центром роботи з дітьми і молоддю в сільській місцевості.  

Важливу роль у процесі реалізації профілактичної роботи відіграють органи виконавчої 

влади села. Серед основних напрямків їхньої діяльності найважливішими є здійснення 

своєчасних кроків із впровадження практичних підходів у рамках державних програм 

збереження здоров‟я та здорового способу життя; підтримка громадських ініціатив. 

Відсутність громадських ініціатив – це ще одна особливість проведення профілактичної 

роботи серед сільської молоді. Cьогодні суттєво бракує громадських ініціатив, спрямованих на 

формування здорового способу життя не тільки шкільної і студентської молоді 14–24 років, але 

й інших, більш дорослих категорій молоді [1].  

Українська сім'я, передусім селянська, була вічно живим оберегом виховних традицій. 

За останні роки знизився виховний потенціал сільської сім'ї, її матеріальний і культурний 

рівень, звузилося коло соціального спілкування і соціальна активність через негативні тенденції 

занепаду села. Наявність домашнього господарства створює великі можливості для спільного 

виконання роботи всіма членами сім'ї, розширення сфери спілкування, формування загальних 

переживань, потреб, інтересів, устремлінь. Однак цей потенціал сільської родини  реалізується 

не повністю. Зайнятість батьків на селі надає дітям велику свободу, яка допомагає їм пізнавати 

світ, вчить їх самостійності та сприяє дорослішанню [3]. Домашнє господарство – це єдине 

джерело доходу для селянської родини. Тому цілком виправдано, що батьки займаються 

проблемами господарства,проблеми ж виховання залишають на школу. Звідси постає ще одна 

особливість соціально-профілактичної роботи серед сільської молоді, зумовлена сільським 

способом життя та умовами праці – відсутність інтересу батьків до проведення вільного часу 

дітей.  

Напрями профілактичної роботи серед сільської молоді різноманітні: тренінги, 

громадські акції, фестивалі, соціальна реклама. 

Таким чином, соціальна профілактика серед сільської молоді – складний процес, який 

потребує активної участі в ньому якнайбільшої кількості людей, різних організацій і насамперед 

– молоді. Ефективність цього процесу залежить від інтеграції та координації зусиль державних і 

громадських організацій, школи, батьків у сфері формування здорового способу життя, від 

залучення засобів масової інформації  до пропаганди здорового способу життя, а також від 
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розроблення інформативно-освітніх програм, тренінгів, орієнтованих на формування життєвих 

навичок, які ведуть до збереження, зміцнення та відтворення здоров‟я. 
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ВМУРОЛ «Україна», 2004. – 408 с. 

 

 

 

УДК: 37.013:316.454 

ЩИГОЛЬ Анастасія, студентка 1 курсу  

гуманітарно – педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник – КРУЧЕК В.А.,  

докт. пед.наук, доцент 

 

ВЕРБАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ У ПЕДАГОГІЦІ 

 

Вербальна комунікація розуміється як передача інформації при будь-якій взаємодії за 

допомогою знаків у вигляді мовного спілкування. Вербальна комунікація використовує в якості 

знакової системи людську мову, природну звукову мову, тобто систему фонетичних знаків, що 

включає два принципи: лексичний і синтаксичний. Мова є самим універсальним засобом 

комунікації, оскільки при передачі інформації за допомогою мови менш за все втрачається сенс 

повідомлення. До вербальних засобів комунікації відносяться письмова та усна мова.  

Вербальна комунікація є дуже важливою у педагогіці, оскільки одним з основних 

засобів передачі інформації є мова. А мова є невід'ємною частиною педагогічного процесу. 

Мова поділяється на зовнішню і внутрішню. Внутрішня мова розуміється як спілкування 

людини з самим собою. Але таке спілкування не є комунікацією, оскільки не відбувається 

обміну інформацією. Зовнішня мова включає в себе діалог, монолог, усну та письмову мову. 

Діалог характеризується залежністю від обстановки розмови, обумовленістю попередніми 

висловлюваннями. У педагогічному процесі він допомагає встановити взаємозв'язок між його 

учасниками. Педагогічний діалог дає можливість проявити себе кожному учаснику спілкування. 

Відповідно діалогічне педагогічне спілкування постає як тип професійного спілкування, що 

забезпечує суб'єкт-суб'єктний принцип взаємодії педагога та студентів. Монолог розрахований 

на пасивне і опосередковане сприйняття і практично не пов'язаний з відповідною промовою 

співрозмовника ні в змістовному, ні в структурному відношенні. Монолог не пристосований до 

безпосереднього спілкування, він припускає, що слухач тільки слухає і не відповідає. Основні 

комунікативні ситуації вживання монологу - сфера театрального мистецтва, ораторські виступи, 

взаємодія з аудиторією на телебаченні і радіо, педагогічна діяльність (мова вчителя в аудиторії 

тощо). Для викладача монолог є вживаним професійним засобом. Наприклад, лекція переважно 

є монологом, причому дуже об'ємним та продуманим. Відповіді чи пояснення, які даються в 

ході семінарських чи практичних занять також можна вважати монологом, але не таким 

об'ємним.  

Вербальні засоби використовуються на заняттях, під час спілкування з метою логічного 

викладу матеріалу, повторення вивченого з використанням різних видів бесіди, управління 

педагогічним процесом. У ході спілкування передана інформація має важливе значення і 

особистісний сенс. Мова як засіб спілкування є компонентом взаємозв'язку викладання й 

http://ua-referat.com/Мова
http://ua-referat.com/Комунікація


573 

 

учіння. Вона виконує у навчанні такі функції: комунікативну (передача навчальної інформації); 

розуміння; номінатівну (називання об'єктів); когнітивну (пізнавальну); розвитку мислення й 

мови. 

Педагогічне спілкування - система способів і прийомів соціально-психологічної 

взаємодії педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, здійснення виховного впливу 

та налагодження взаємин. Ініціатором і керівником цього процесу є педагог. Спілкування 

вчителя з учнем спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату в системах 

«викладач - студент» і «студент - студент». Воно передбачає виконання важливих функцій: 

- обмін інформацією; 

- міжособистісне пізнання; 

- організація та регулювання взаємин і спільної діяльності; 

- здійснення виховного впливу; 

- педагогічно доцільна самопрезентація педагога. 

Мова характеризує рівень розвитку мислення людини. Вона є засобом і викладання, і 

учіння. Для студентів мова виступає як засіб засвоєння нових знань і як предмет засвоєння 

духовної спадщини. У промові викладач повністю виявлає себе: свою душу, інтелект, емоції, 

волю, характер, темперамент, ораторське мистецтво, ставлення до студентів і предмету. Учні 

вловлюють у мові вчителя насамперед ставлення до себе і до предмета, емоції. На любов вони 

відповідають любов'ю, на байдужість - байдужістю. Викладач, який любить і вміє емоційно і 

змістовно говорити, спонукає своїм прикладом до оволодіння мовними засобами спілкування. У 

промові викладача мають місце різні елементи: інформаційний, надихаючий, що переконує, що 

закликає до дії і розважає. Мова може складатися з одного або декількох перерахованих 

елементів, які стають її характеристиками. Кожен елемент реалізується в мові за допомогою 

відповідних методів і прийомів, що входять в арсенал педагогічної майстерності вчителя. Мова 

викладача викликає відповідну реакцію, у якій можна виділити інтелектуальну, емоційну і 

вольову складові. Вплив на інтелект досягається шляхом використання у мові вчителя логічних 

доказів. Докази, переконливість повинні захоплювати слухачів логікою і доступністю викладу. 

Це досягається шляхом використання суджень, прикладів, статистичних даних, компетентних 

думок і цитування першоджерел. 

Усна мова, втілена у звуках, сприймана на слух, як одна з двох форм реального 

існування мови як засобу комунікації як і раніше залишається найпоширенішим способом 

комунікації. Дуже важливою здатністю, пов'язаної з усним мовленням, є вміння утримувати 

увагу слухачів, тому вона так важлива для викладача. Перевагою усного мовлення є швидкість 

передачі і сприйняття певного змісту. Вона адресується безпосередньо співрозмовникові і 

розраховане на слухове сприйняття.  

Отже, у педагогічному процесі важливими є як і вербальні, так і невербальні засоби 

комунікації. До вербальних засобів комунікації дуже часто звертаються як і студенти, так і 

викладачі. Воно може бути у вигляді діалогу, монологу, усної чи письмової мови. Спілкування є 

однією з головних ознак педагогічного процесу. За допомогою вербальної комунікації педагог у 

своїй діяльності намагається бути і джерелом інформації, і людиною, яка пізнає іншу людину 

або групу людей, і організатором колективних діяльності та взаємин. Педагогічне спілкування 

допомагає викладачеві організувати взаємодію в аудиторії і поза нею як цілісний процес. 
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РОЗВИТОК УЯВЛЕНЬ ПРО ЦІННОСТІ У ДАВНІЙ ГРЕЦІЇ 

Перші філософські поняття, що мають аксіологічний зміст, виникають разом із 

вихідними онтолігичними категоріями ще на початку античної філософії. А від Сократа можна 

починати історію аксіології, тому що він уперше формулює власне аксіологічне, тобто 

філософське питання в справжньому значенні слова: не що таке, як влаштоване і чому, на який 

відповідає будь-яка наука, а навіщо? Яке значення і зміст має досліджуване явище для людини? 

Досократівская філософія мала справу з речами, вчинками, фактами та їх словесними 

позначеннями. Сократ уперше порушує питання про перебування загальних понять. Його 

філософія мала справу не з буттям самим по собі, але й не з підміною його почуттєвою 

видимістю, як у софістів, а зі знанням про буття і саме буття людини. Головне питання його 

міркувань - моральне: як жити людині в цьому світі? І відповісти на нього можна тільки за 

допомогою знання про основні життєві цінності людини, що містять у собі сенс її існування: що 

таке благо, чеснота, мужність, краса. В усіх прекрасних явищах є те загальне, що робить їх 

такими, і це, за словами Сократа, є ніщо інше, як доцільність. Будучи їхнім загальним 

принципом (“архэ”), змістом (“логос”) і спільністю (“католой”), ціль (“телос”) пов'язує воєдино 

внутрішнє і зовнішнє, зміст і форму предмету, стаючи основою його відповідності своєму 

призначенню. Чеснота,   вчив він, не вселення богів, а обгрунтоване значення того, що дійсно 

добре, що робить людину здатною жити, не заважаючи іншим, ставитись до інших справедливо: 

здатною служити суспільству, а не собі одній. Без цього суспільство немислиме.  

Платон розглядав Благо як вищу універсальну цінність: “Благо не є сутність, але по 

достоїнству і силі коштує вище меж сутності” і тому  “без ідеї блага всі людські знання, навіть 

найбільш повні, були б зовсім марні”. Благо - це єдність сутності і соціально значущої цінності з 

її функціями норми і зразка. У такій якості воно являє собою гіпостазовану універсальну 

філософську категорію, що відбила й увібрала в себе ще слабкий зміст диференційованих форм 

суспільної свідомості. Сутнісну ідею Платон бачить у тому, що в самій природі існують ідеї 

добра і справедливості. У житті багато злого і несправедливого, але поруч з цим закладені 

основи всього гарного.  

Аристотель уперше робить спробу відокремити цінності (благо) від сутностей (єдине), а 

в сутностях починає розрізняти якісну (змістовну) і кількісну (числову) сторони, злиті колись у 

єдиному. 

Пошук Єдиного як абсолютної формально логічної, математичної абстракції веде, за 

Аристотелем, до “безглуздої” нескінченності і на цьому шляху не може бути знайдено 

першооснови буття. Для того, щоб зупинитися на шляху нескінченного абстрагування, потрібно 

перевести проблему в принципово іншу площину, поставити сократівське питання: “Заради 

чого?”. Відповідь, дана всією античною дійсністю, зафіксована філософами в категорії “блага” 

як такого, але тоді Єдине, вважає Аристотель, не може бути його сутністю. На цій основі він 

приводить розходження змісту самих ціннісних категорій (насамперед “блага”) як “заради себе 

кращого” чи соціально значимих духовних початків людської життєдіяльності від всіх інших 

філософських категорій і форм пізнання. Пояснення моральних понять Аристотель шукав у 

дійсному житті людей: у їхніх шуканнях свого щастя і своєї користі в розумі людини. У цих 

шуканнях, учив він, вироблялися дві головні суспільні чесноти: дружба і справедливість. 

Чеснота, за Аристотелем, - середина двох зол - надлишку і недоліку. 
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Умови громадського життя своєю необхідністю узгодження індивідуальних потреб 

людей сформували систему моральних цінностей, що регулюють у сполученні з естетичними 

цінностями зміст суспільних відносин (зв'язків) у кожній соціальній групі і суспільстві в цілому. 

Цю сторону цінностей вивчає етика. 

У “Великій етиці” він намагається установити ієрархію самих цінностей (благ). “Із благ 

одні відносяться до цінуємих (timia), інші - до схвалюваних (epaineta) речей, треті - до 

можливостей (dymameis). “Цінуємим я називаю благо божественне, найкраще, наприклад, душу, 

розум, те, що споконвічне, першопринцип тощо. Причому цінуєме - це шановане, і саме такого 

роду речі у нас у шані”.  Природно, що обидві “Етики” Аристотеля, як і його “Політика”, 

побудовані, в основному, на змістовному аналізі і систематизації практично усіх функціонуємих 

у той час духовно-моральних і соціально-значущих цінностей.  

Давньогрецька етика дала практично весь набір моральних ціннісних орієнтацій чи 

моделей поводження людей у суспільстві: 1) Демокрит і Аристотель призивали до забезпечення 

щастя людей як вищої цінності; 2) Аристипп культивував гедонізм (почуттєві насолоди); 3)  

Антисфен і Діоген вимагали звести потреби людини до природної першооснови (аскетизму); 4) 

Сократ ототожнював чесноти та знання. Його погляди одержали назву  “моралізуючий 

інтелектуалізм”; 5) Фрасимах й інші молодші софісти абсолютизували місце та роль 

індивідуальних інтересів, свавілля особистості (волюнтаризм); 6) Платон орієнтував на 

споглядально-духовну діяльність, а його послідовники - неоплатоніки - вимагали морально-

очисного аскетизму.  
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МИСТЕЦТВО В СИТУАЦІЇ ПОСТМОДЕРНУ 

У ХХ ст. відбулася переоцінка класичних естетичних уявлень про мистецтво, художня 

практика мала спиратися на досягнення сучасних науки та техніки.  Французький художник-

авангардист Марсель Дюшан створив реді-мейдс - виставив у вигляді своїх творів мистецтва 

готові утилітарні речі, у виготовленні яких навіть не брав участі, - чим відкрив шлях до повного 

розмиття класичного розуміння мистецтва як естетичного феномена. Значущим став не сам твір 

мистецтва, як у класичній естетиці, але контекст, в якому перебуває арт-об'єкт.  

Наприкінці 1960-початку 1970-х рр.. американський естетик А. Данто проголосив, що 

мистецтво вичерпало свою головну функцію - міметичну та померло. Майже водночас, у 1969 р. 

один із засновників концептуалізму Ажозеф Кошут пише маніфест «Мистецтво після 

філософії», в якому стверджує буття нового мистецтва - концептуального, що заміняє собою не 

тільки традиційне мистецтво, але й філософію. У теоретичному плані розмиванню меж 

мистецтва активно сприяли структуралізм, постструктуралізм, постмодернізм.  

Художник втратив свою автономію в якості унікального особистісного творця свого 

твору. У пост-культурі він став інструментом у руках кураторів, які організовують експозиційні 

простору (енвайронмент), галеристів, арт-дилерів, менеджерів, спонсорів тощо. Арт-критика 

сьогодні займається не виявленням метафізичної, художньої, соціальної сутності або цінності 

арт-продукції, але фактично маркетингом, «розкруткою» арт-товару, - підготовкою суспільної 

свідомості до споживання «розкручуваної» продукції.  У другій половині ХХ ст. процес 

перетворення мистецтва та арт-продукції в надприбутковий бізнес досяг небувалих розмірів і 

головним критерієм мистецтва стала його «товарність», можливість акумуляції капіталу.  

У суспільстві споживання вже не важка, марудна праця, а розваги стають метою 

«турботи про себе» (М. Фуко).  Отримання прибутку, а не розкриття неповторного світу митця 
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стають метою масової культури. Мистецтво стає технологією культуріндустрії, технологією 

промислового масштабу. Це означає зменшення напруження між масовим та елітарним 

мистецтвом: з одного боку, навіть серійна, розважальна продукція художньої сфери виконується 

на високому технічному рівні, а, з іншого боку, взірці високої культури тиражуються мас-медіа 

промисловим способом.  

За словами сучасного теоретика мистецтва Б. Гройса, мистецтво втратило самоповагу, 

оскільки воно стає рабом реальності, а художник усе більш схильний писати не те, що підказує 

йому уява, а те, що бачать його очі. Ж. Бодрійяр, характеризуючи мистецтво на зламі тисячоліть, 

пише про зникнення мистецтва як творчості та натхнення. 

Безперечно, частина художників намагається протистояти нівелюванню художньої 

сутності мистецтва і протестує проти цього в дусі свого часу - створенням, наприклад, арт-

об'єктів, які в принципі майже неможливо продати. Це, зокрема, напрямок ленд-арт, громіздкі 

об'єкти концептуалістів, об'єкти з піску, пилу, брухту (як роботи сучасного скульптора Ентоні 

Гормлі). Відтак, сучасний світ знаходиться в ситуації глобального переосмислення феномену 

мистецтва як на теоретичному рівні, так і в сфері самої арт-практики. 
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«ПОВСТАННЯ МАС» ЯК ТРАНСФОРМАЦІЯ ТРАДИЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ 

 

Іспанський філософ Х. Ортега-і-Гассет у своєму доробку намагався показати, що 

споживацьке відношення до світу породило новий тип людини – “людину-масу”. Це - людина 

пересічна, яка, розуміючи свою посередність, сприймає її як норму життя. Історично склалося, 

що існували сфери діяльності, які потребували особливих, спеціальних знань та вмінь: політика, 

судова система, мистецтво. Представники мас, не маючи необхідної кваліфікації, не 

претендували на такі види діяльності. Проте, нова епоха відкрила безліч можливостей у сфері 

громадянських прав, освіти, економіки, надавши більшості рівних прав з меншістю. 

Прогресивні зміни в галузях моралі та права стерли будь-які соціальні розбіжності, пересічна 

людина зрівнялася у правах з представниками колишньої верхівки суспільства.  

Однак, попри всі соціально-правові, науково-технічні позитивні зрушення, у цих змінах 

містилася цілком зрозуміла загроза. Влиття великих мас людей в активну суспільну діяльність, 

прискорення темпів життя вилилося, по суті, в споживацькі акти, розуміння ж особистої 

відповідальності, причетності до створення нового було відсутнє.  

Людина епохи лібералізму, наукових та технічних відкриттів була впевнена у тому, що 

живе у часи найвищих досягнень, у “золоту добу”. Всі попередні епохи розглядалися нею як 

недовершені. Отож, і культурні надбання попередніх часів відкидалися як недосконалі.  

Відчуття могутності, безмежних можливостей, зростання життєвих потенцій, з одного боку, та 

декультивація, зверхнє ставлення до попередніх епох, “серйозний розрив між минулим і 

сучасним…” ” [Ортега-і-Гасет Х. Вибрані творчи. – К.: Вид-тво “Основи”, 1994. – 420 с. – 

С.211]., з іншого, стали ознаками нової епохи. 

Відмова від толерантного ставлення до різних точок зору, прагнення покінчити з 

відкритими формами спілкування, силове вирішення проблемних питань засвідчили появу у 

Європі не тільки нового типу людини, але й охарактеризували нову ситуацію як “повстання 

мас” - бунт проти інтелектуальних та моральних засад суспільства, відмова від культурного 

співіснування, підпорядкування законам. 

За Х. Ортегою-і-Гасетом, життя предстає як процес самотворчості, самореалізації 
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людини. Воно не є завданим, це – завжди можливість, проблема, яку постійно необхідно 

вирішувати. У здійсненні вибору та відповідальності за нього саме й полягає свобода людини. 

Правильний вибір полягає у відповідності життєвому призначенню кожного та надає життю 

“достовірності”. Аби життя не втрачало “достовірності”, людина повинна відчувати 

ненадійність та дискомфорт. Відчуття невпевненості змушує дотримуватися певного рівня 

особистісного розвитку, спонукає людину до творчого ставлення до життя. 

Маси були полишені відчуття укоріненості з онтологічними засадами свого часу, отож, 

як наслідок, не відчувала особистісної відповідальності за власні дії та поваги до життя інших 

загалом. Життя, сповнене труднощів, спонукає до активних дій, стимулює розвиток 

потенційних можливостей. На противагу цьому, нове покоління відразу потрапило в 

надзвичайно комфортні умови, створені та забезпечені зусиллями інших. Х.Ортега-і-Гассет 

назвав це явище “епохою самовдоволення”, а представників такого типу людей “нащадками”. 

Свідоме зняття з себе будь-якої відповідальності, ухилення від соціально значимих дій, 

небажання занурюватися у проблематику буття взагалі, втеча від істинної сутності людини – 

творчої діяльності, є свідченням духовної деградації суспільства. 

Нерозуміння свого призначення на соціальному тлі, своєї історичної ролі призвело маси 

до панування; а неспроможність моральної свідомості масової людини пов‟язати персональну 

свободу з відчуттями відповідальності та обов‟язку перед іншими спричинила таке панування 

мас, яке було пов‟язане з насильством. Адже, там, де не діє авторитет розуму, знань, досвіду, 

мета досягається через застосування сили, оскільки, крім останньої, у маси нема інших 

аргументів. 

Процес формування нового типу свідомості є  логічними з огляду на еволюціонування 

соціально-культурних процесів. Розвиток науки, виробництва, зростання індустрії, поширення 

ліберально-демократичного устрою в західноєвропейських державах з необхідністю спонукав 

до формування нового мислення. Розвиток підприємництва та комерціалізація нав‟язували нові 

формати урбанізованого суспільства. Люди, відірвані від звичних основ патріархального життя, 

опинилися в ситуації свободи від обов‟язку, підпали під вплив яскравих, легких  форм масової 

культури.  

Цілком логічним здається те, що стрімкі суспільні зрушення позначилися й на 

морально-етичній сфері. Ліберально-демократичні гасла наголошували на рівності та свободі 

кожного. Це було б неможливим за умов кастових, станових суспільств з їх мораллю 

підкорення, служіння нижчих верств населення вищим, обраним. Отож, нові життєві реалії 

вимагали змін ціннісно-нормативної сфери. Проблема полягає у тому, що руйнація традиційних 

цінностей відбулася, проте повинен бути минути час, перш ніж були сформовані та засвоєні 

нові інтегруючі цінності та ідеї. Дана проблема містить загрозу заповнення ціннісного вакууму 

ідеями, які прикриваються гаслами соціальної рівності, національного єднання, чистоти раси, 

вибраності народу тощо. Зрештою, підтвердженням цьому стали такі тоталітарні рухи, як 

фашизм та більшовизм. 
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РОЛЬ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Передбачення подальших дій займає важливе місце в діяльності підприємства. Воно дає 

змогу прослідкувати причини росту або падіння потенціалу організації та визначає мету її 

функціонування. Безумовно, бізнес-планування тільки покращує контроль в роботі компанії.  

Значущість можна висвітлити й афоризмом «плануй чи будь планованим». Швидкість 

змін не є сталою, тому відсутність плану на підприємстві йде в ногу з помилками, невчасними 

змінами та врешті-решт крахом справ. Успіх завжди вимагає систематичної роботи. 

Внутрішній ринок регулюють лише вольові рішення. Бізнес-планування стало 

своєрідним фактором співпраці різних країн. Україна хоче долучитися до європейської 

спільноти, але заперечення доцільності бізнес-плану в ній є все ж досить поширеним явищем.  

Замовник стурбований як ціною, так і результатом. Усунувши деякі помилкові позиції 

він його отримає. Вимоги до плану й потреби в змінах мають викладатись повно та на початку 

співпраці. Інвестори часто думають, що бізнес-план у них вже є і вирішують купувати не весь 

обсяг роботи, а лише ті окремі її частини, які самостійно розробити не вдалось. Більшість не 

погоджується чекати визначений термін, пояснюючи це браком часу. Та як би не хотілося 

зекономити, зробити все швидше - оволодіти бажаним підсумком можна лише довіривши 

справу від початку до кінця професіоналу. Краще витратити не так мало часу, як хотілося, ніж 

значно переплатити потім і все ж дійти до необхідності планування своєї діяльності, з якої варто 

було почати. 

Задача резюме бізнес-плану полягає у такій демонстрації чіткої та короткої програми 

його реалізації, яка дала б змогу інвестору оцінити можливості учасників і рівень проекту та, 

відповідно, вирішити чи вкладати йому гроші в запропоновану ідею. Сам бізнес-план включає в 

себе знання багатьох фахівців своєї справи та розробляється поступово. Підхід до нього має 

бути професійним та відповідальним, адже опис кожної ідеї ставить перед собою завдання 

переконливо стимулювати до дії. План має бути настільки детальним, щоб не виникало жодних 

розгалужень смислових значень, особливо, якщо він розроблявся не на довгий проміжок часу, а 

на короткий. 

Замовник має перейнятися тим, яку користь йому принесе досягнення поставленої цілі. 

Але переконлива програма має висвітлювати не тільки позитивні сторони, а й можливі ризики. 

Не можна нехтувати й  наявними вадами в підприємстві. Треба наголосити на тих моментах, що 

вже заважають розвитку, та продемонструвати поради щодо їх усунення. В результаті 

правильного підходу отримаємо перелік вигідних моментів, перешкод і способів їх уникнення. 

Треба мислити організовано та не відокремлювати наукові методи від навичок, бо 

тільки разом вони принесуть гідний результат. Бізнес-план сприяє скороченню витрат 

підприємства, адже кожен майбутній крок передбачено. Така далекоглядність посилює 

конкурентоспроможність, а це в свою чергу збільшує якість роботи. Лише підвищення 

обізнаності вкладників з цього питання допоможе вирватись українському бізнесу на нову 

щаблину розвитку. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Світ визнав якість освіти як головну мету, пріоритет розвитку суспільства в ХХІ столітті, 

якому підпорядковані всі інші показники людського життя. 

Стратегія якості є основою, ядром внутрішньої освітньої політики багатьох країн, і Україна 

не виняток у цьому процесі. Учені й політики зазначають, що в умовах нинішньої геополітичної 

конкуренції виграє той, хто у внутрішній політиці дотримуватиметься вищого пріоритету та 

розвитку освіти й науки, хто в центр стратегії розвитку держави ставить освіту та її якість. Отже, 

в широкому розумінні якість освіти є основою якості життя як окремої людини, так і всього 

суспільства загалом. Забезпечення високоякісної освіти на всіх етапах і рівнях, оцінка досягнутої 

якості, проведення порівняльних досліджень – це завдання сьогодення, які мають не лише 

педагогічний, а й соціальний, політичний, управлінський і суто науковий контекст. 

Основними напрямами модернізації української освіти на сучасному етапі суспільного 

розвитку, які визначені Національною стратегією розвитку освіти, передбачається кардинальна 

перебудова загальної середньої освіти, досягнення нею нової якості, що відповідає кращим 

зарубіжним зразкам. За таких умов удосконалення діяльності кожного навчального закладу 

вимагає пошуку і застосування адекватних засобів, методів та прийомів, що існують у 

вітчизняній практиці, націлених на розв‘язання педагогічних проблем підвищення якості освіти, 

забезпечення доступу до неї всіх громадян України. 

У зв‘язку з цим для професійно-технічної освіти стратегічне значення має створення 

власної системи управління її якістю, функціонування якої потребує врахування восьми 

принципів, визначених Державним стандартом України (ДСТУ 9004-2001) в частині управління 

системами та процесами: орієнтація на замовника, лідерство, залучення працівників; процесний 

і системний підхід до управління, постійне поліпшення, прийняття рішень на підставі фактів, 

взаємовигідні стосунки з постачальниками [1, с 4]. 

Мета професійно-технічної (професійної) освіти полягає в задоволенні потреб 

особистості і суспільства у професійних освітніх послугах відповідного рівня з урахуванням 

вимог ринку праці, забезпечення рівного доступу до якісної й безоплатної первинної 

професійної освіти, у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації робітників, 

формуванні творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її інтересів і здібностей. 

В Україні проблема забезпечення якості освіти перебуває на важливому плані 

суспільної уваги. Ця проблема постала не спонтанно, а в тісному зв‘язку з цілою  низкою 

чинників, серед яких, по-перше, вплив науково-технічного прогресу, потреба змін у підготовці 

робітників в умовах ринкової економіки, по-друге, курс держави на європейську інтеграцію, 

розширення й набуття нової якості демократичних процесів і побудова громадянського 

суспільства.  

Управління освітою, зокрема її якістю складний, багатогранний і нелінійний процес, 

який повинні постійно координувати й коригувати суб‘єкти управління відповідно до соціально-

педагогічних умов його функціонування.  

У системі ПТО серед основних тенденцій її розвитку спостерігається:  

- позитивний вплив роботодавців на зміст підготовки кваліфікованих працівників;  

- інтернаціоналізація освітніх процесів з метою забезпечення зайнятості суб‘єктів 

освіти на міжнародному ринку праці;  



581 

 

- створення умов для співпраці органів влади, роботодавців, соціальних партнерів 

та працівників;  

- врахування у змісті ПТО вимог сучасних соціально  –  економічних реалій ринку 

праці;  

- професійні навчальні заклади стають посередниками між учнем і потенційним 

роботодавцем [2]. 

У широкому розумінні якість освіти розглядають як збалансовану відповідність 

процесу, результату і самої освітньої системи меті, потребам і соціальним нормам (стандартам) 

освіти; у вузькому – як перелік вимог до особистості, освітнього середовища й системи освіти, 

що реалізує їх на певних етапах навчання людини, якому відповідає певна сукупність 

показників. 

За наявності великої кількості визначень терміну «якість освіти», найбільш доцільним є 

таке,що розкриває здатність органів управління і безпосередніх виконавців освітніх послуг 

задовольнити встановлені або передбачувані потреби суспільства,окремих соціальних групп і 

громадян в отриманні професійно-технічної освіти і/або набутті професійної 

компетентності.Воно співпадає з визначенням міжнародного стандарту якості ISO9004:2000[3].  

Якість професійнотехнічної освіти розглядається крізь призму якості випускника 

ПТНЗ, підготовленого до виконання професійних функцій на робочому місці в умовах 

реального виробництва.  

Якість професійнотехнічної освіти складається із трьох частин: якості випускників − 

майбутніх робітників, яка визначається розвитком їх соціальних, культурнодуховних і 

професійнодіяльнісних здібностей на рівні, необхідному і достатньому для реалізації ними 

цілей і функцій, що відповідають вимогам виробництва; якості освітньої системи (процесу) 

ПТНЗ, якості підсистем і елементіво світньої системи [4, с.14].  
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНѐІСТЬ КЕРІВНИКА ЗНЗ 

 

Професія керівника ЗНЗ належить до типу «людина – людина», а отже, це той вид 

професійної діяльності, у якому міжособистісне спілкування не просто опосередковує процес 

управління, а саме стає значущим проявом управлінської діяльності, його важливою стороною. 

Змістом управлінської взаємодії у такому випадку стає не лише обмін інформацією, а й пізнання 

психологічних особливостей як підлеглих педагогів, так і учнів, здійснення управлінських 
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впливів, мотивація педагогічної діяльності вчителів. 

У процесі виконання управлінських функцій керівник ЗНЗ (на підґрунті власних знань 

про особливості взаємодії та індивідуальні характеристики підлеглих) повинен проявляти 

уміння застосовувати той спосіб поводження, який би мотивував учителів на виконання 

педагогічної діяльності в повній мірі, відповідно до здібностей кожного. Одним словом, 

керівник покликаний створювати таке емоційне поле, що сприяло б активізації творчого 

потенціалу всього педагогічного колективу.  

Усе вищезазначене дає підстави для визначення комунікативної компетенції керівника 

як важливої складової його загальнопрофесійної компетентності. У науковій царині 

комунікативна компетентність розглядається саме з цього кута зору. Так, проблемі професійної 

компетентності присвятили свої праці вітчизняні та іноземні науковці: С. Бондар, Ж. Деллор, 

В. Долл, В. Дьомін, Л. Карпова, Дж. Куллахан, Т. Ковальова, А. Макарова, Ж. Перре, Л. Мініна, 

В. Сластьонін, Г. Халаш та ін. 

Аналізуючи різні підходи до трактування комунікативної компетентності, ми 

виокремили певні її ознаки: 

- формується у процесі взаємодії індивіда із соціальним оточення; 

- є складним утворенням, що має структуру; 

- є інтегративною характеристикою міжособистісного (професійного спілкування); 

- проявляється в умінні людини організовувати міжособистісний простір у 

спілкуванні, свідомо впливати на діяльнісне середовище; 

- є проявом багатогранних ставлень особистості; 

- є динамічним утворенням, обумовленим досвідом особистості; 

- є інтегральною характеристикою спілкування, у якій опосередковано проявляються 

цінності, установки, спрямованість особистості.  

Визначаючи комунікативну компетентність як багатокомпонентне особистісне 

утворення, визначили такі його складові: знання, уміння, засвоєні у процесі соціалізації; 

ціннісні орієнтири професійної діяльності; соціальна і психологічна зрілість особистості 

керівника. 

Удосконалення комунікативної компетентності неможливо відривати від загального 

розвитку особистості. Її розвиток – це актуалізація внутрішніх ресурсів особистості, що 

зумовлять ефективність управлінського спілкування. Він передбачає переведення кожного її 

компонента на якісно вищий рівень. Так, розвиток пізнавального (когнітивного) компоненту 

передбачає поглиблення самопізнання та пізнання партнерів по спілкуванню, а також 

розширення необхідних знань у сфері спілкування у всій різноманітності його форм і ситуацій. 

Розвиток поведінкового компоненту забезпечується поглибленням уміння ефективно 

використовувати різноманітні засоби спілкування (вербальними та невербальними засобами 

соціальної поведінки). Удосконалення емоційного компоненту комунікативної компетентності 

(компетентності у спілкуванні) відбувається шляхом розширення досвіду професійного 

спілкування (у випадку нашого дослідження управлінського, актуалізація позитивного 

самоставлення та становлення й розвиток позитивного налаштування на партнера по 

спілкуванню). 

Отже, комунікативна компетентність керівника ЗНЗ – це інтегральна характеристика 

його професійного (управлінського) спілкування. Вона являє собою складне багатокомпонентне 

утворення, що має динамічну природу. Глибоке розуміння природи та структури 

комунікативної компетентності дає змогу розробити сприятливі психолого-педагогічних умови 

для її розвитку.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ПЕРЕКЛАДУ  

В АНГЛІЙСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 

Література займає особливе місце серед інших видів мистецтв. На відміну від музики та 

живопису, які впливають на людей різних національностей безпосередньо, через зір і слух, 

літературний твір інколи стикається із значними перешкодами на шляху до свого читача, якщо 

цей читач є носієм іншої мовної системи, ніж автор твору. На жаль полілінгвізм зараз є явищем 

скоріше виключним, ніж розповсюдженим. Тоді на допомогу приходить переклад, тобто такий 

вид творчості, в процесі якого твір, який існує в одній мові, відтворюється в іншій [1]. 

Аналіз наукової літератури з перекладознавства дає підстави стверджувати, що 

художній переклад має справу не з комунікативною функцією мови, а з її естетичною функцією, 

оскільки слово виступає як «першоелемент» літератури.  

Перекладач повинен мати якщо не ґрунтовні, то принаймні достатні для перекладу 

знання в галузі філософії, естетики, етнографії (оскільки в деяких творах змальовуються деталі 

побуту героїв), географії, ботаніки, мореплавства, астрономії, історії мистецтв тощо. Як 

стверджує Д. Дюришин, «ідейно-образна структура оригіналу може стати в перекладі мертвою 

схемою, якщо перекладач не уявляє собі того суспільного середовища, в якому виник твір, тих 

причин, які покликали його до життя, й тих обставин, завдяки яким він продовжує жити в 

інших середовищах і в інші часи» [3]. 

У поетичному перекладі чіткіше відображається ця перекладацька концепція. 

Поетичний твір  єдність ідей, образів, слів, звукопису, ритму, інтонації, композиції. Не можна 

змінити один компонент, щоб це не вплинуло на загальну структуру твору. Зміна одного 

компоненту обов‘язково спричинює зміну всієї системи.  

Таким чином, поетичний переклад різко відрізняється від інших видів перекладу 

неможливістю спиратися в мовній діяльності переважно на репродукцію. Він вимагає не просто 

використовувати старе, завчене раз і назавжди, він припускає мовну творчість [5, с. 176].  

Проаналізувавши даний матеріал, зробили висновок, що до проблем виділення 

основних складнощів перекладу поетичних творів зверталося багато як науковців-лінгвістів, так 

і перекладознавців. 

Одна з проблем поетичного перекладу  співвідношення контексту автора і контексту 

перекладача. Д. Дюришин до всіх цих чинників додає ще й особистість перекладача який, як 

уже зазначалося, в цій ситуації є більшою чи меншою мірою й автором. Твір не можна вирвати 

зі стихії рідної мови й «пересадити» на новий грунт, він повинен народитися наново в новій 

мовній ситуації завдяки здібностям і талантові перекладача. Кожний мовний елемент, 

послуговуючись найтоншими асоціативними звязками, впливає на образне мислення носія цієї 

мови й утворює в його уяві конкретно-чуттєвий образ [3]. 

Іншою є проблема адекватності поетичного перекладу. Необхідною умовою 

адекватного перекладу є відтворення структурно-семантичних та функціонально-прагматичних 

особливостей оригіналу.  

Звідси можна зробити висновок, що переклад, адекватний у художньому відношенні, 

може й не бути адекватним у мовному, в його окремих елементах. Тобто, в процесі перекладу 
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сам мовний момент грає таку ж підлеглу роль, як і в процесі оригінальної творчості, й тому 

висувати його на перший план не можна.  

У ході дослідження проаналізовано поняття та особливості поетичного перекладу, 

розглянуто погляди на цю проблему, запропоновані Д. Дюришиним, О. Івасюком, 

В. Коптіловим, Ю. Левіним, Є. Еткіндом та іншими науковцями. 

Можемо стверджувати, що поетичний твір  це єдність ідей, образів, слів, звукопису, 

ритму, інтонації, композиції. Не можна змінити один компонент, щоб це не вплинуло на 

загальну структуру твору. Зміна одного компоненту обов‘язково спричинює зміну всієї 

системи. Спроба відтворити в поетичному творі всі конструктивні елементи неодмінно 

призведе до втрати гармонії твору, отже, необхідно визначити, які елементи в даному творі є 

головними, й відтворити їх з усією можливою точністю, не звертаючи, або звертаючи 

неістотно, увагу на інші. 
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RHYTHM IN POETRY AND MUSIC 

The emphasis in English as well as in Ukrainian, is an important tool for combining 

sequences of words together and select one of the speech stream bits against others. So this 

phenomenon was studied by many linguists from different points of view. Let us first consider the 

definitions The term Rhythm is widely used in music, literature phonetic studies. So, we will consider 

the notion “rhythm” defined in different sources. Firstly ,Wikipedia gives the following definition:”I n 

the performance arts, rhythm is the timing of events on a human scale; of musical sounds and silences 

that occur over time, of the steps of a dance, or the meter of spoken language and poetry. In some 

performing arts, such as hip hop music, the rhythmic delivery of the lyrics is one of the most important 

elements of the style. Rhythm may also refer to visual presentation, as "timed movement through 

space" [1] (Jirousek 1995,) and a common language of pattern unites rhythm with geometry. In recent 

years, rhythm and meter have become an important area of research among music scholars. Rhythm 

refers to the pattern of sounds made by varying the stressed and unstressed syllables in a poem. 

“Rhythm” is a sound pattern (a beat) using one or more kinds of meter. “Meter” refers to the number of 

“feet” of a specific kind in a line of poetry  A “Foot” is the measurement for one unit of poetry 

(usually two- three syllables (2). 

Our next task is to consider characteristic features of rhythm in poetry and in music. Rhythm 

 rotates evenly speech, sound, figurative elements in proper sequence; periodic uniform articulation 

https://en.wikipedia.org/wiki/Performance_arts
https://en.wikipedia.org/wiki/Music
https://en.wikipedia.org/wiki/Dance
https://en.wikipedia.org/wiki/Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Poetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Hip_hop_music
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhythm#CITEREFJirousek1995
https://en.wikipedia.org/wiki/Pattern
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of sounds, movements, images factors such as strength, durability and so on [5]. 

English poetic speech like any others on gcame from. Modern poetic verse as a separate 

system from previously separated music support of the song. From antiquity there existed problem of 

composite construction of verse. Text such as that of song, interested many poets and theorists 

(Aristotle, Hesiod, Sappho, etc.) that were based on descriptive methods and methods for simultane 

ousanalysis of texts. 

In order to identify way sand means of verse, formal representatives and structural unit 

poetics of poetic text indicate the following: composition, foot, line ands tanza. Compositionas the 

short estunitis part of rhythmic series. It should be noted that the English language, which has long and 

short vowels,separate syllables that donot function as rhythmic unit, because they are pronounced at 

different speeds. A foot rhythmic and melodic second level is formedin the presence of a few syllables, 

which is called rhythmic accent. But it is the soledetermining factorin the differential distinction 

between poetry and prose. Line(orrhythmi can dsyntactic phrase) as the most important rhythmic unit 

is formed by the third level with a few feet and is a complete rhythmic and melodic phrase. The line 

has a moreindependent significan einth eprevious one. It is characterized by a certain metrics cheme / 

"rhythmic pulse / profile". Verse as the main сomposite fourth level unit consists of several lines, 

united together in the cycle. Most stanza as dynamic structural unity are composed off our lines. 

When you read rhyming poetry, one of the things you might notice is how the words often 

have a nice rhythmical quality. That is, there is a pattern to the rhythm of the words that makes them 

fun to say and easy to remember. Sometimes the rhythm is a simple one, and sometimes it‟s more 

complex, but it‟s not there by accident. Poets arrange their words in such a way as to create those 

rhythmical patterns. 

Understanding the concept of rhythm musicologists, researchers, educators leading global 

review given its theoretical understanding and diverse musical activity. 

Musical rhythm is much more complex than the rhythm of verse or prose. New trends in 

music that emerged in the XIII  XIV centuries brought musical rhythm  beyond the literary stop. 

Rhythmic music organization has been actively developed by its laws. Now you can not only 

rhythmically varied freely and improvise, but record improvisation. Mensural notation medieval 

Europe paved the way for rhythmic freedom in the next century. 

Rhythm  one of the primary sources of music. This time the organization grandchildren and 

breaks through the interaction of their duration in certain tempo framework. The sounds of varying 

lengths called rhythmic units. To basic rhythmic units include goals, half, quarter, eighth, sixteenth, 

and other duration. They may lengthen points, leagues, fermata. In the main, use special types 

rhythmic units [2].  

In the unanimous sequence of sounds and music pauses or different of equal length creates a 

rhythmic pattern or rhythmic line. IN rhythmic polyphony lines separate votes interact vertically and 

may coincide or not coincide in the figure, creating a rhythmic score [3]. 

Value rhythmic figure for expression of musical images very large. This is especially true 

rhythms specific to different genres. The rhythmic act of their media images, characterized certain 

genres and styles. Of course, to create a holistic artistic image of the rhythmic figure is not enough. 

And it value is very high. Rather try to change in tune upbeat line, it becomes unrecognizable [4]. 

When the change only zvukovysotnogo line, it will retain its character, genre features, while another 

will  melody. 
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АБРЕВІАТУРИ ЯК РІЗНОВИД СКЛАДНОСКОРОЧЕНИХ СЛІВ 

Зростання числа скорочень, що знаходять застосування в сучасній англійській мові, 

абсолютно закономірне. Наслідком розвитку науки і техніки, міжнародних інтеграційних 

процесів у галузі економіки тощо, є поява все нових і нових понять, які потребують термінізації. 

Більшість нових понять і в українській, і в англійській мовах виражається за допомогою 

словосполучень або складних слів, так як саме ці види термінів дають можливість відобразити 

необхідні і достатні ознаки того чи іншого поняття з найбільшою повнотою і точністю. Але 

терміни – складні слова та словосполучення – громіздкі. Тому і з'являється прагнення скоротити 

їх тим чи іншим способом. В одних випадках це призводить до вживання коротких варіантів 

терміна у вигляді одного тільки основного компонента, в інших – до використання різного роду 

скорочень і абревіатур. 

Абревіатура – це скорочене написання слова або групи слів. Будь-яка мова насичена 

абревіатурами, і ми настільки до них звикли, що використовуємо їх повсюдно. І якщо якісь із 

них відомі нам ще з юних років, то з деякими ми знайомимося протягом усього життя. 

Абревіатури знати необхідно, оскільки серед них є не тільки прості, але і досить важливі 

скорочення, які знадобляться у різних сферах нашого життя. Абревіатури є в будь-якій мові, 

більше того, кожна мова запозичує їх з інших мов. Часом ми автоматично вживаємо ту чи іншу 

абревіатуру і не пам‟ятаємо, як вона розшифровується. Спробуємо вивчити найважливіші і 

поширені. 

1. Деякі абревіатури англійською мовою вимовляються окремо по буквах: 

1. WHO (World Health Organisation) – вимовляємо W – H – O – Всесвітня організація 

охорони здоров‘я. 

2. BBC (British Broadcasting Corporation) – Британська мовна корпорація. 

3. UK (United Kingdom) – Об‘єднане королівство – Великобританія.  

4. USA (United States of America) – Сполучені штати Америки. 

5. PM (Prime Minister) – прем‘єр-міністр. 

6. PC (Personal computer) – персональний комп‘ютер. 

 Інші абревіатури читаються як слова і називаються акронімами: 

1. NATO (North Atlantic Treaty Organisation) – Північноатлантичний союз. 

2. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) – СНІД (синдром набутого 

імунодефіциту). 

 В англійській мові є абревіатури, які використовуються тільки у листах, але 

вимовляються як повноцінні слова: 

1. Mr. / Mrs. (Mister / Mistress) – містер/місіс. 

2. Dr. (Doctor) – доктор. 

3. St. (Saint / Street) – святий або вулиця. 

 Такі абревіатури в англійській мові використовуються в організаційній структурі 

мови: 

1. etc. – And so on – (латинське et cetera) – і так далі. 

2. NB – please note – (латинське nota bene) – на замітку. 

3. RSVP – please reply – (французьке responder s’il vous plait) – відповідати на 

запрошення. 

Всі зазначені абревіатури, крім першої, читаються по буквах. 
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 Деякі слова використовуються у скороченій формі, якщо стиль мовлення 

неофіційний: 

1. Exam (examination) – іспит.  

2. Flu (influenza) – грип.  

3. Ad (advertisement) – оголошення. 

Це основні правила, яким підкоряються абревіатури англійською мовою. Додаємо ще 

декілька скорочень: 

 Blvd. (Boulevard) – бульвар. 

 Emb. (Embankment) – набережна. 

 Ave. (Avenue) – проспект. 

 Sq. (Square) – площа. 

 B. Sc. (Bachelor of Science) – бакалавр наук. 

 Ph. D. (Doctor of Philosophy) – кандидат наук. 

 M. D. (Doctor of Medicine) – доктор медичних наук. 

Якщо вам зустрінеться абревіатура англійською мовою, обов‟язково дізнайтеся її 

повний варіант і поцікавтеся перекладом, адже ви не знаєте заздалегідь, коли вона зустрінеться 

ще раз. Більше того, знання важливих абревіатур підвищить ваш рівень володіння англійською 

мовою. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Сьогодні спостерігається стрімке інтегрування синергетичної методології в царину 

гуманітарних наук, у тому числі й лінгвістику. У мовознавстві формується новий перспективний 

напрям – лінгвосинергетика. На відміну від традиційної лінгвістики, яка в межах структурно-

системної парадигми доволі детально описала «стійкі» стани мовної системи, 

лінгвосинергетика звертає увагу на ситуації так званого фазового переходу - переорганізації та 

перебудови системи, що зумовлені впливом зовнішніх чинників. Іншими словами, сутність 

синергетичної парадигми в лінгвістиці полягає у пошуку прихованих від безпосереднього 

спостереження механізмів самоорганізації та саморозвитку систем мови й мовлення. 

Лінгвосинергетика активно використовується, не дивлячись на те, що це нове поняття, 

парадигма пізнання мови як людського, біопсихічного, соціального, когнітивного і культурного 

формується на наших очах. Лінгвістична синергетика має такі властивості: 

1. системи повинні бути відкритими, тобто необхідна взаємодія з навколишнім 

середовищем; 

2. нелінійність системи – амбівалентність об'єкта, можливість несподіваних змін; 

3. аттрактор – відносно стійкий стан системи; 

4. біфуркація - точка розгалуження шляхів розвитку системи [Кутепова].  

Синергетика значно збагачує категоріальний апарат лінгвістики. Синергетична 

методологія дозволяє по-новому поглянути на багато історично важливих змін в структурі 

мовних підсистем, однією з яких є граматизація. В англійській мові яскравим зразком 

перетворення в граматичний формант є повноцінне в давньоанглійській мові дієслово willan, яке 

означало «хотіти, бажати» (to want, to wish), яке в середній період використовувалось в складі 

аналітичних форм майбутнього часу, висловлюючи намір, а в сучасній мові редукується до 

форми will як формального показника майбутнього часу. Ще одним прикладом граматизації є 
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перетворення повнозначного дієслова have «мати» в службове дієслово перфекта.  

Об‟єктом дослідження лінгвосинергетики виступають як мова, так і мовлення і 

мовленнєва діяльність, що розглядаються як складноорганізовані, синергетичні системи. 

Синергетика надає потужний імпульс для вивчення безкінечного процесу саморозвитку і 

самовдосконалення мови, наповнюючи новим сенсом відоме і звичне.  

Англійська мова являє собою ієрархічно організовану мегасистему, в якій усі складові 

компоненти (елементи, підсистеми тощо) конкретно пов‟язані на всіх структурних рівнях. 

Вважаємо, що складність будь-якої системи визначається не стільки існуванням великої 

кількості різнорідних компонентів, скільки наявністю різноманітних зв‟язків і взаємодій між 

компонентами всередині системи, а також їхньою спроможністю встановлювати нові 

(парадигматичні, синтагматичні тощо) відношення з іншими компонентами, «вбудовуватися» у 

готові, змінювати наявні та/або створювати нові «контакти». Звідси випливає, що складність 

системи тісно пов‟язана з її динамічністю. Таким чином, синергетичне бачення системи дає 

підстави додати нові смисли у поняття мовної системи. Вже недостатньо уявляти систему як 

певне фіксоване, замкнене ціле, що має жорсткі границі й утворене сукупністю пов‟язаних 

елементів. Визначення мовної системи повинно відбивати нестійкість, відкритість, нелінійність, 

кооперацію та коеволюцію її складників. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ПРЕСІ 

Актуальність теми дослідження полягає в наступному: активний вплив засобів масової 

інформації на формування, зміну і розвиток суспільної свідомості є очевидним фактом, що 

визнається як вітчизняними, так і зарубіжними дослідниками, тому вивчення лінгвістичних 

проблем (вживання та переклад фразеологічних одиниць, що знаходять своє місце в англійській 

пресі), пов'язаних із взаємодією людини і преси, викликає значний інтерес. 

Мета роботи: проаналізувати структурно-граматичні особливості фразеологічних 

виразів англійської мови, що застосовуються в газетно-публіцистичному стилі. 

Об'єктом дослідження виступають тексти англійських періодичних видань, а також 

праці російських та українських вчених-лінгвістів, які присвятили свої праці вивченню 

особливостей вживання фразеологізмів в англійській пресі та їх перекладу.  

Предмет дослідження: фразеологічні одиниці. 

При перекладі фразеологізмів та ідіом рідною мовою, потрібно підбирати вислови та 

мовні кліше, які відповідають саме менталітету та культурі мови перекладу. Зокрема, в нашому 

випадку, потрібно в деяких моментах порівнювати особливості викладу тексту в 

публіцистичному стилі українською та англійською мовами. Питання про фразеологію як 

лінгвістичну дисципліну було вперше поставлене видатним радянським лінгвістом професором 

Є.Д. Поливановим. В.В. Виноградов виділив три типи фразеологічних одиниць: 

1. Фразеологічні зрощення або ідіоми – немотивовані одиниці, які виступають як 

еквіваленти слів: to go between (бути посередником), a quiet wedding (негучне весілля), to be 

dead with cold (промерзнути до кісток). 

2. Фразеологічні єдності – мотивовані одиниці з єдиним цілісним значенням, яке 

виникає із злиття значень лексичних компонентів: horn of plenty (повна чаша), to rise to the 

occasion (бути на висоті), to do somebody proud (надавати честь комусь). 

3. Фразеологічні сполучення – звороти, в яких в одного з компонентів фразеологічно 

пов‟язане значення, яке виявляється лише у зв‟язку з чітко визначеним колом понять та їх 



589 

 

мовних значень. Наприклад: набирати страху, давитися зі сміху. 

Перед тим, як почати розгляд газетно-публіцистичного стилю, необхідно одразу 

зауважити, що газетно-інформаційні тексти рідко перекладаються для друку повністю та в 

чистому вигляді. При цьому переклад замінюється більш коротким реферативним викладом. 

Матеріали газетно-інформаційного жанру складають основний зміст газетних текстів. 

Перекладачу суспільно-політичної літератури часто доводиться перекладати статті та замітки 

інформаційного характеру з англійських та американських газет і перекладач має бути добре 

ознайомлений зі стилістичними особливостями таких матеріалів. 

Газета – засіб інформації, а також засіб впливу на широку та неоднорідну аудиторію 

читачів. Так як газету зазвичай читають в умовах, коли важко зосередитись (в метро, за обідом, 

після роботи і т. п.), то існує необхідність подавати матеріал стисло, але повідомивши всю 

необхідну інформацію. 

Загальна картина англійської преси досить різноманітна, починаючи від серйозних 

видань і до «жовтої преси». 

Перекладач має розуміти зміст газетного заголовку та вміти гарно та правильно його 

передати з мови оригіналу на мову перекладу. Адже для заголовків англійських газет 

характерним є і те, що заголовок може мати подвійний зміст, так як комбінація слів 

підбирається таким чином, що за змістом можна зробити абсолютно протилежні переклади, 

тому дуже важливо відчувати цей нюанс. Наприклад, заголовок «Milk drinkers are turning to 

powder» можна перекласти як «Люди, що п'ють молоко, перетворюються на порошок», хоча, 

звичайно, правильно переклад звучить так: «Люди, які полюбляють молоко, починають вживати 

сухе молоко». 

Взагалі, так як автори статей намагаються привернути увагу читача і зробити так, щоб 

він таки прочитав сам матеріал, то заголовки часто не передають зміст статті, а навпаки, 

бувають зовсім в незначній мірі пов'язані з нею. Тому основна інформація знаходиться у 

підзаголовку. Це значно полегшує роботу перекладача, адже не завжди вдається перекласти 

газетний заголовок з першого погляду, так як або бракує інформації, або заголовок можна 

перекласти декількома, абсолютно не поєднаними між собою за змістом, способами. 

На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки: 

1. Вміле використання ФО в текстах сучасної англійської періодики робить мову більш 

яскравою, виразною, емоційно забарвленою і викликає у читача певні асоціації.  

2. При перекладі фразеологізмів у текстах англійських ЗМІ необхідно бути особливо 

уважним. 

3. Остаточне рішення про використання того чи іншого способу перекладу англійської 

ФО залежить від контексту. Правильне застосування будь-якого перекладацького прийому та 

методу передбачає творчий підхід до вирішення кожної конкретної задачі. 

4. При перекладі фразеологізмів у текстах англійських засобів масової інформації 

повинні враховуватися різноманітні екстралінгвістичні фактори. Необхідно більш регулярно 

оновлювати словники, довідники та навчально-методичні посібники з фразеології, так як мова 

преси постійно збагачується новими фразеологізмами. 

5. Повноцінний переклад англійських фразеологізмів, які використовуються у текстах 

сучасної англійської преси, – це справжнє мистецтво. 
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У ботаніці діагноз – це опис відмінних морфологічних і фізіологічних ознак таксона, що 

дають змогу відрізнити його від інших. Наявність діагнозу в протолозі нового таксона є 

обов‘язковою умовою дійсного оприлюднення нової назви. Згідно з міжнародними кодексами 

ботанічної номенклатури, всі діагнози рослин мають бути написані латиною. 

В описах рослин Casus ablativus (аблятив) може означати:  

1) знаряддя або засіб дії: folia subtus pilis brevibus tecta «листя, знизу вкрите короткими 

волосками»;  

2) місце дії: apice «на верхівці», basi «біля основи»; 

3) час дії: tempore florendi «під час цвітіння», nocte «вночі», aestate ineunte  «на початку 

літа», Majo «у травні»; 

4) із порівняльним ступенем – предмет, з яким здійснюється порівняння: petala sepalis 

breviora sant «пелюстки коротші за чашолистки». 

Особливе значення у ботанічній термінології casus ablativus має в значенні якості, слова в 

цьому відмінку часто превалюють в описі рослини.  

Наприклад: «Helichrysum orientale dense et adpresse albo-lanatum, basi suffruticosum 

tortuosum, ramis elongatis simplicibus, foliis crassiusculis inferioribus dense congestis oblongo-

spathulatis obtusis basi longe attenuatis superioribus anguste linearibus adpressis acutiusculis, 

corymbo terminali subcomposito densiusculo, capitulis majusculis ovatis citrinis pedicellis crassis 

suffultis, involucri nitidi phyllis laxis concavis obtusis ab externis triplo brevioribus ad intima lineari-

spathulata basi unguiculata sublanata sensim auctis». 

Цей текст можна перекласти таким чином: «Цмин східний – густо і притиснуто 

білошерстистий, біля основи напівкущовий, звивистий; з гілками подовженими, простими; з 

листками товстуватими, нижніми густо скупченими, довгасто-лопатевими, тупими, біля основи 

довго відтягнутими, верхніми – вузьколінійними, притиснутими, трохи загостреними; з 

кінцевим щитком майже складним, доволі густим, з головками досить великими, 

яйцеподібними, лимонно-жовтими, «підпертими» товстими ніжками; з обгортками блискучими, 

листочками пухкими, увігнутими, тупими, які поступово збільшуються від зовнішніх, втричі 

коротших до внутрішніх лінійно-лопатевих біля основи з маленькими нігтиками, злегка 

шерстистих». 

Починаючи зі слова ramis, весь текст подано в casus ablativus. Безприйменникові 

конструкції з ablativus є поширеними в діагнозах видів, особливо в класичних творах із 

систематики рослин.  
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РОСЛИННЕ ЦАРСТВО У «ПРИРОДНИЧІЙ ІСТОРІЇ» 

ПЛІНІЯ СТАРШОГО 

У 37 книгах «Природної історії» Плінія відбито тогочасні відомості з самих різних 

галузей знання. Безпосередньо медицині присвячені книги XXIII–XXVII, крім того, в книгах 

XXVIII–XXXII дано рекомендації з лікарського застосування численних засобів тваринного 

походження. Як джерела Пліній використовував близько двох тисяч книг грецьких і римських 
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письменників, у тому числі – твір Цельса, на який він неодноразово посилається. У книзі, за 

словами автора, наведено 20 тисяч фактів з метою «дати опис природи у всій її сукупності». 

 Детальний аналіз найменувань рослинного світу лікарських рослин здійснено в його 

книгах із урахуванням мотивованих ознак, що дає змогу покласифікувати їх у певні групи. 

Назви, утворені за кольором. Цей принцип належить до найдавніших, оскільки назви, 

утворені через вибір зовнішньої ознаки, відображають початкові знання людини про природу. 

Візьмемо, наприклад, назву флоролексеми – crocus – крокус, шафран. Тут виступає пряме 

запозичення від гр. κρόκεος – жовтий, шафранний. Цікавим є той факт, що цю квітку 

використовували виключно для ароматних мазей, для різноманітних ліків, але з неї ніколи не 

плели вінки та не садили як декоративну рослину, незважаючи на її гарний вигляд. Назва 

rubus – малина походить від латинського прикметника ruber – червоний і присвоєна рослині 

за кольором плодів. Пліній перелічує безліч корисних властивостей малини. У Плінія читаємо 

про чотири сорти горобини. Четвертий сорт називають torminalis – той, який лікує болі в 

шлунку. Amygdalus – мигдаль. Назва флоролексеми походить, очевидно, від грецького 

іменника αµυγδαλοs – мигдаль, запозиченого із Азії, оскільки він має спільний корінь із 

перським словом munga – гіркий.  

Однією з головних лікувальних рослин Пліній називає руту. Ця назва флоролексеми – 

латинського походження – ruta – рута, гіркота. Автор пише, що передозування соку цієї 

рослини спричиняє отруєння організму. Багато уваги Пліній приділяє рослині, що має назву 

Absinthium – полин. Назва походить від грецького слова αψίνθιον – «непридатний для пиття», 

ймовірно, через гіркий смак. Olea – оливка, маслина (маслинове дерево). Назва флоролексеми 

походить від грецької назви оливкового дерева elaia (ελάια). Пліній називає оливкову олію 

ліком від болів голови. Автор згадує, що цілющі властивості Chelidonium – чистотіла, були 

виявлені при спостереженнях над ластівками, які лікували хвороби очей своїх пташенят 

чистотілом.  

Серед хвойних дерев дуже цінним був ялівець – iuniperus. Пліній розрізняє два види 

ялівцю: один більший, другий менший. У «Природничій історії» читаємо про лікарське 

значення ціє їНазви утворені за можливою дією і станом рослини. Veratrum – чемериця. Також 

він вважав, що назва флоролексеми походить від латинського дієслова vertere – крутити, 

повертати. Ця отруйна рослина містить одну з найсильніших м‘язeвих і серцевих отрут – 

вератрин, що зумовлює велике збудження, і, як наслідок, неспокійну поведінку людини. 

Пліній був людиною надзвичайно працелюбною. Не було такого часу, яким би він не 

скористався для того, щоб читати і робити нотатки. Він читав, або йому читали в дорозі, у 

лазні, під час обіду, після обіду; при цьому нічний час, наскільки це було можливо, він також 

використовував на читання, адже вважав втраченими хвилини, які не присвячені розумовій 

праці. Пліній перечитував різні книги, навіть погані, бо, на думку Плінія Старшого, не існує 

настільки поганої книги, з якої не можна було б отримали користі. 
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ПРОБЛЕМИ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Для людства, розділеного мовними бар'єрами, здавна була актуальною проблема 

перекладу. За своєю суттю переклад є цілеспрямованим процесом відтворення письмового 

тексту чи усного вислову засобами іншої мови. Оскільки переклад – це передавання змісту, то 

перекладаються не слова чи граматичні конструкціі, а думки, зміст оригіналу.  

В автоматичних системах машина здійснює аналіз вхідного тексту та синтез вихідного, 
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так що переклад, хоча й має неминучі лексичні, граматичні чи стилістичні помилки, в цілому є 

зрозумілим користувачеві й може бути використаний у вигляді інформаційного документа, який 

певним чином може замінити оригінал.  

Сучасні інформаційні системи російсько-українського перекладу є необхідними і мають 

право на існування та розвиток. Більш вдало системи розв‟язують задачі перекладу науково-

технічних текстів із сталою термінологією та шаблонними синтаксичними конструкціями. 

Разом з цим потрібно наголосити, що навіть найкращі з систем неправильно перекладають 

варіанти омонімії та неоднозначності в тексті, особливо якщо в різних мовах конструкції є 

принципово різними. 

Одним із засобів подолання мовного бар‟єру є застосування систем машинного 

перекладу як засобу підвищення продуктивності переклалацької праці. Але машинні 

перекладачі не можуть замінити перекладачів. Це пов‟язано з тим, що в більшості випадків 

машинний перекладач не може зробити повністю адекватний переклад з однієї мови на іншу, а 

тому машинний переклад поступається перекладу, зробленого людиною.  

На сьогодні машинні перекладачі стають все більш доступні широким верствам 

населення багатьох країн, у зв‟язку з чим людям все частіше доводиться стикатися з проблемою 

якості машинного перекладу. Машинні системи повинні максимально автоматизувати процес 

перекладу за допомогою інтеграції програмування та лінгвістики.  

Можливо, в майбутньому вдасться створити таку систему машинного перекладу, яка б 

дозволила отримувати правильний переклад тексту без втручання перекладачів [2]. 

Класифікація помилок, які з'являються в результаті некоректного комп'ютерного 

перекладу досить проста – ступінь впливу помилки на розуміння тексту перекладу [3]. 

Спотворення суттєво дезінформує щодо предметно-логічного та прагматичного 

значення вихідного тексту.   

Висновки. Отже, результатом глобалізації та інформатизації стало збільшення попиту 

на переклад науково-технічної, комерційної та ділової документаці. Відповіддю на подавання 

мовного бар‟єру стало створення в промислово розвинених країнах індустрії машинного 

перекладу.  

В основі підходу до вирішення проблематики машинного перекладу була певна 

класифікація систем МП. Системи машинного перекладу поділяються на автоматизовані та 

автоматичні. В автоматизованих системах машинного перекладу людина є обов‟язковим 

учасником процесу перекладу, в той час як у автоматичних системах машина здійснює аналіз 

тексту оригіналу та синтез тексту перекладу і сама робить переклад. Відповідно до кількості 

мов, що їх “розуміє” система, розрізняють двомовні та багатомовні системи.  

Проте, як це видно з вищенаведених прикладів, машинний переклад завжди містить 

помилки. 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА В ОБ’ЄДНАНОМУ 

КОРОЛІВСТВІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ 

Професійним перекладачем в Об‘єднаному Королівстві Великої Британії та Північної 

Ірландії ви можете стати лише двома шляхами. По-перше, можливо вступити на факультет 

перекладача в одному з звичайних університетів. А по-друге, можливо вибрати навчання в 

приватному чи державному ВУЗі іноземних мов. Для прикладу розглянемо другий варіант.  

В Лондоні навчання перекладачів в Інституті іноземних мов, як правило, продовжується 

три роки. Існує два шляхи вибору програм для перекладачів: перша базується на вивченні двох 

мов (основної та другої) і спеціального предмета (наприклад, право, технічні науки, природничі 

науки чи економіка). Друга ж програма пропонує вивчення одної іноземної мови та двох 

спеціальних предметів. 

Після успішного закінчення останнього року навчання студент має проти державний 

письмовий екзамен, який складається з перекладу складних загальних текстів зі спеціального 

предмету з основної іноземної мови і на неї. Крім цього, студент має написати твір на іноземній 

мові і здати екзамен з юридичної та адміністративної термінології на англійській мові. 

Після вдалої здачі першого письмового екзамену, студент допускається до усного. На 

останньому він має півтори години відповідати на різноманітні професійні питання. Також він 

має перевести по одному тексту на англійську та з англійської і усно перевести діалог 

екзаменаторів (всі теми робіт пов‘язані зі спеціальним предметом). 

Якщо студент має бажання, то також він може здати екзамен на усного перекладача. Їм 

необхідно перекласти усно дві доповіді з англійської і на неї та більш складний діалог. Екзамен 

з другої основної мови студенти зазвичай здають на передостанньому курсі навчання. 

Після закінчення інституту і отримання диплому (свідоцтва) випускник може подати в 

суд заяву на прийняття присяги. Тільки після цього перекладач має повне законне право 

отримати стандартизовану печатку, яка підтверджує автентичність здійснюваного ним 

перекладу. Для тих, хто має бажання більш інтенсивно займатись усним перекладом, є варіант 

вступу на додаткові курси для підвищення кваліфікації в області синхронного і послідовного 

перекладу. Останньою межею дворічного навчання є здача екзамену на перекладача-синхроніста 

вищої кваліфікації. 

Культура професійного спілкування має важливе значення для професійної діяльності 

перекладача. Недостатній рівень культури професійного спілкування значно знижує ділову 

активність і не дає в повній мірі реалізувати свій потенціал. Нормативні основи виховання 

культури професійного спілкування пов‘язані з цінностями та концепціями інноваційного 

розвитку навчання. Це відбувається для виховання і навчання перекладача в інтересах людини і 

суспільства. 

Одною з найбільш важливих задач в Великобританії нині є розробка і впровадження в 

практику педагогічних задач, які будуть допомагати при вихованню культури професійного 

спілкування, розвитку особистості та творчий підхід до роботи кожного молодого спеціаліста. 

Спілкування є одним з найважливіших факторів людської діяльності. Існують сфери, в 

яких взаємини людей і їх особисті контакти стають професійно важливими. Професія 

перекладача  це саме та професія, де спілкування стає значущою частиною роботи. Важливість 

опанування культурою спілкування є надзвичайно важливим аспектом. Це відбувається тому, 

що саме це підвищує авторитет і професіоналізм працівника. Відповідно, це підвищує імідж 

країни, яку представляє перекладач, чи компанію, на яку він працює. 

Перекладачу доводиться спілкуватись постійно. Це створює багато службових і 

позаслужбових ситуацій, регулювання яких потребує особливих навиків професійного 

спілкування. Полікультурне оточення спеціаліста в сучасному суспільстві вимагає від нього 

особливої культури професійного спілкування. 

Таким чином, актуальність вивчення формування культури професійного спілкування 

майбутніх перекладачів і полікультурного навчального середовища, в якій цей процес саме і 

проходить. 
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Перекладачам потрібно проявляти свій професіоналізм як з точки зору технічної 

поведінки і певного артистизму, так і з власної поведінки. Така поведінка заснована на двох 

основах кожного перекладача  Кодексу Етики та Стандартах Практики. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВИХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНОЗЕМНА МОВА»  

Володіння іноземною мовою стосовно студентів аграрних ВНЗ повинно розглядатися як 

один з напрямків особистісно-професійного розвитку. Зміст навчального матеріалу з іноземної 

мови повинен сприяти усвідомленню та прийняттю студентами універсальних людських 

цінностей, освоєння цінностей людської культури, формуванню особистісно-професійних 

якостей майбутнього фахівця.  

Як відомо, знання саме по собі мало збагачують людину, важливо те, що знання вносять 

у формування людини як особистості. Педагогічні дослідження вчених показали, що 

викладання іноземної мови є дієвим засобом формування особистості учня: іноземна мова 

безпосередньо впливає на розумовий розвиток, значно розширює кругозір, сприяє підвищенню 

загального культурного рівня. 

Таким чином, виховний потенціал цього предмета може проявлятися в навчальних, 

загальноосвітніх, розвивальних і виховних можливостях. Кожна з цих рівноправних складових 

іншомовної освіти вельми актуальна з аксіологічної точки зору. Розгляньмо їх докладніше. 

1. Навчальний аспект передбачає оволодіння знаннями, вміннями і навичками, усіма 

формами спілкування і мовними функціями для того, щоб оволодіння іншомовною культурою 

було засобом міжособистісного спілкування і засобом отримання професійної та іншої 

інформації. Цінність іноземної мови в даному випадку полягає в його практичній значущості 

для людини. 

2. Пізнавальний аспект полягає в тому, що навчання іншомовної комунікації 

використовується як засіб збагачення духовного світу особистості. Вивчаючи культурно-

історичні традиції носіїв мови, учні значно розширюють свій загальноосвітній кругозір, що 

сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця. Про величезне 

загальноосвітнє значення іноземної мови неодноразово писав Л. Щерба. На його думку, той, хто 

не вивчав іноземну мову, не може бути людиною з широким кругозором, так як йому важко 

вийти з обмеженого кола понять, думок, смаків. 

Вивчення іноземної мови повсюдно розглядається як шлях до цінностей цивілізованого 

світу. І дійсно, розкриття ціннісного потенціалу культурно-краєзнавчих матеріалів на заняттях з 

іноземної мови сприяє вмінню сприймати й співпереживати чужому культурно-історичному 

досвіду, усвідомленню загальнолюдського «ми», що сприяє прагненню краще пізнати один 
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одного, формуванню уявлень про загальну і специфічну культури, формуванню національної 

самосвідомості. 

3. Виховний аспект полягає в тому, що навчання іншомовної комунікації 

використовується як засіб морального виховання. Даному аспекту в аксіологічному плані 

належить особлива роль. Він покликаний визначити спрямованість поза лінгвістичного 

існування особистості. У процесі роботи над навчальним матеріалом повинно відбутися 

усвідомлення і привласнення загальнолюдських, національних, професійних та інших 

цінностей. До поза лінгвістичних якостей особистості, здатної до міжкультурної комунікації, 

відносяться самостійність, активність, емпатія та інші. Емпатію у міжкультурній взаємодії 

пов'язують з проявом толерантності до іншого способу мислення, до іншої позиції партнера по 

спілкуванню, з готовністю зрозуміти відмінність і спільність у культурах. Все це можливо за 

допомогою звернення до виховного потенціалу іноземної мови.  

4. Розвивальний аспект охоплює таки компоненти: 

1) розвиток мовних здібностей (фонематичний слух, відчуття мови, здатності до 

здогаду, до розрізнення, до імітації, до логічного викладу та ін.); 

2) розвиток психічних функцій, пов'язаних з мовною професійною діяльністю (мовне 

мислення, пам'ять, увага, уява, сприйняття та ін.); 

3) розвиток уміння спілкуватися на професійному та соціально-побутовому рівні; 

4) розвиток таких рис характеру, як працьовитість, воля, цілеспрямованість, активність 

та ін. Оскільки метою навчання іноземної мови сьогодні є не просто формування лінгвістичних 

знань, умінь, навичок, а головним виступає розвиток здатності до міжкультурної комунікації, 

здатності досягнення адекватного взаєморозуміння в професійній сфері, це вимагає від 

майбутнього фахівця певних якостей: здатності до адаптації в нових ситуаціях, високого рівня 

творчого мислення, творчої активності; 

5) розвиток уміння вчитися, досвіду самоосвіти; 

6) розвиток мотивації до подальшого оволодіння іншомовною професійною 

компетенцією (придбання досвіду позитивного емоційного ставлення до іноземної мови, 

формування ціннісного ставлення до навчання іноземної мови, розуміння значущості володіння  

іноземною мовою з метою її практичного використання в професійній діяльності ). 

Таким чином, навчальний, загальноосвітній, розвивальний і виховний аспекти 

дисципліни «Іноземна мова» взаємодіють у своєму аксіологічному впливі на формування 

особистості майбутнього фахівця. 

Зміст курсу «Іноземна мова» має великий виховний потенціал. Вивчення іноземної 

мови відіграє важливу роль у вихованні майбутнього фахівця, позитивно впливає на розвиток 

особистості студента, що виріс в іншій національній культурі, розвиває інтелект і розширює 

духовний простір особистості. Процес оволодіння іноземною мовою сприяє формуванню у 

студентів системи ціннісних орієнтацій, важливих для його професійного становлення. Іноземна 

мова спільно з іншими дисциплінами, що містяться в навчальних планах, надає дієвий вплив на 

кваліфікацію випускників, поглиблюючи їх професійну орієнтованість; стимулює стійкість і 

дієвість особистісних якостей майбутнього фахівця. 
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ЕМОЦІЙНО-ЗАБАРВЛЕНІ ВИРАЗИ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Будь-яка мова має комунікативну, апелятивну та експресивну чи емотивну функції. 

Особлива увага в лінгвістичних дослідженнях приділяється емоційній функції мови.  
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Як відомо, за останні десятиріччя на сучасну німецьку мову вплинули різні суспільні 

фактори. Відчутного впливу зазнала лексико-семантична система німецької мови, яка значно 

розширила ресурси своїх емоційно-експресивних засобів, за рахунок, професійних діалектів і 

неологізмів.  

Характер мови можна більше пізнати й адекватно пояснити лише з огляду на природу 

людини та середовища, в якому вона проживає. Останнім часом вчені-лінгвісти приділяють 

значну увагу комунікативній ролі мови, функціональним можливостям мовних одиниць, 

зв'язкам із ментальністю народу, соціальною групою, індивідом. Саме тому антропоцентричний 

підхід став одним із головних у процесі вивчення лексичного складу мови, так як слово займає 

одне з головних місць у комунікації та тісно пов'язане з одиницями всіх інших мовних рівнів 

[3]. 

Через антропоцентричну спрямованість сучасного мовознавства вчені приділяють 

значну увагу саме емоційному фактору в мові, оскільки існування людини не можна уявити без 

вираження у повсякденному житті емоцій, вербалізованих і невербалізовних, засобами яких є 

різні рухи, міміка тощо. 

У лінгвістиці є дві теорії щодо емоційної лексики. Перша теорія виділяє емотивний 

рівень мови, а саме лексику емоцій і експресивну лексику (емоційно забарвлені слова або 

вирази, які містять почуттєвий фон). Лексика емоцій сфокусована на об'єктивацію емоцій у мові 

та їхню інтерпретацію (номінативна функція), тоді як експресивна лексика виражає емоції 

мовця (експресивна і прагматична функції). А друга теорія заперечує цей умовний поділ та 

аналізує емоційно-експресивний вокабуляр мови як одне ціле оперуючи поняттям «емоційна 

лексика» [2].  

Визначення сутності емотивів пов'язане з дослідженням іншого феномена, на якому 

вони ґрунтуються, – емоцій. В цілому емоційна лексика сучасної німецької мови представлена 

такими категоріями: іменники-емотиви, прикметники-емотиви та дієслова-емотиви. Вчені 

розрізняють: лексичні одиниці з емоційним компонентом у денотативній частині значення (lieb, 

freundlich); лексеми, у конотативному значенні яких емоційний компонент сполучений з іншими 

компонентами: лексеми з експресивним компонентом (ekelhaft, furchterregend); лексеми з 

образним компонентом (Schatz, Fuchs, Gans, Engel) [1]. 

Висновки. Отже, семантика емотивів поєднує денотативний та конотативний 

макрокомпоненти. Емотивний та оцінний компоненти не доповнюють денотативний 

макрокомпонент, а збагачують його додатковими значеннями.  
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА МАЙБУТНЬОГО ФІЛОЛОГА 

В умовах лінгвістичної глобалізації, різноманіття етносів і мов актуалізується питання 

щодо професійної підготовки фахівців-філологів. 

Тенденції розвитку філологічних наук напочатку ХХІ століття спрямовуються на 

покращення їх викладання у вищих навчальних закладах. Оскільки держава орієнтується на 

основні цінності західної культури при вдосконаленні української освіти, готує ретельно саме 

викладачів-філологів для європеїзації української освітньої програми, то очевидно ми прямуємо 

до новітньої генерації філологів, що здатні до активного полілогу культур. 

Огляд сучасних наукових досліджень з питань підготовки фахівців-філологів показав, 

що їх підготовка направлена на формування таких професійних навичок як автономність, 

мобільність, креативність, високий рівень реакції; лінгвістичну, фольклорну, етичну, 

психологічну та науково-дослідну компетенції. 

Зміст педагогічної освіти визначається галузевими стандартами вищої педагогічної 

освіти та стандартом вищої освіти та охоплює фундаментальну, практичну, психолого-

педагогічну, методичну, інформаційно-технологічну, фахову й соціально-гуманітарну 

підготовку. 

Професійна компетентність є складною інтелектуальною, професійною і 

особистісною навичкою, яка формується в процесі професійної підготовки, і вдосконалюється і 

проявляється в професійній діяльності. Є укомплектованою єдністю знань, необхідних для 

успішного здійснення професійної діяльності та досвіду. Все це передбачає не лише володіння 

необхідними практичними вміннями й техніками, а й наявністю у фахівця розвинутого поля 

професійних вмінь: відповідного сприйняття цілей, цінностей, змісту та особливостей цієї 

діяльності. Це складає творчий характер майбутнього професіонала.  

«Нами було проведено дослідження яке показало ставлення викладачів вищої 

педагогічної школи до проблеми компетентнісного підходу у навчанні. За результатами 

опитування виявилося, що 93,7 % респондентів згодні з провідною роллю компетентнісного 

підходу в підготовці майбутніх учителів філологічних спеціальностей; 6,3 % стверджують, що 

наголос потрібно робити на особистісно-орієнтованому підході. 72,2 % викладачів зазначили, 

що сьогодні випускники педагогічних навчальних закладів не готові до реалізації на практиці 

своїх професійних функцій; 21,5 % вважають, що таку здатність у студентів сформовано 

частково,»  зазначається у науковій статті Савченко К.Ю. 

Аналіз відповідей студентів показав, що відсутність однозначності усвідомлення 

кінцевої мети перешкоджає визначенню основних компетентностей випускника ВНЗ. Ніхто з 

опитаних респондентів не наголосив на специфічних ключових компетентностях майбутнього 

вчителя філологічних спеціальностей. 

Все це свідчить про те,що наша країна не випускає кваліфікованих фахівців у галузі 

вивчення філологічних наук. Немає чіткого визначення поняття «філолог», немає чіткого плану 

у створенні нового покоління мовознавців. 

Наша держава стрімко розвивається, попит на дану професію з кожним днем зростає. А 

коли зростає попит, зростає і кількість товару. Система навчання набирає обертів. 

Висновки. Професійна підготовка майбутніх учителів філологічних спеціальностей на 

сьогоднішньому етапі розвитку вищої освіти спрямовується на забезпечення професійного 

розвитку майбутнього вчителя на засадах особистісної педагогіки; приведення змісту всіх її 

складових (фундаментальної, інформаційно-технологічної, психолого-педагогічної, методичної, 

соціально-гуманітарної, практичної й фахової) до вимог інформаційного суспільства та змін, що 

відбуваються в соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері, у загальноосвітніх 

навчальних закладах на засадах фундаменталізації та компетентнісного підходу. Її результатом 

має бути сформовані готовність і здатність майбутнього філолога до організації навчальної і 

науково-дослідної роботи студентів у галузі мовознавства й літературознавства. 
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ЛІНГВІСТИКА ЯК ВИЯВ СИНЕРГЕТИЧНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ 

Сучасний етап розвитку лінгвістики відрізняється пошуком і розробкою нових методів 

аналізу, що стає можливим у результаті інтеграції досвіду різних галузей науки та розширення 

понятійного апарату. Для найменування науки, яка стала вивчати закономірності самоорганізації 

в складних відкритих фізико-хімічних системах, що знаходяться у далекому від стабільності 

стані, фізиком-теоретиком Г. Ґакеном було впроваджено термін «синергетика». 

Одним з «векторів експансії» синергетики останнім часом стали гуманітарні науки. Так, 

зокрема, можна спостерігати активну інтеграцію синергетики у лінгвістичну галузь, яка 

здійснюється головним чином шляхом екстраполяції її ідей, методів і моделей у дослідження 

різноманітних лінгвістичних явищ. 

Це молодий міждисциплінарний напрямок, що бурно розвивається, тому використання 

синергетичних моделей та методів у дослідженні мови слугують запорукою розширення сфери 

дії нової наукової парадигми та поглиблення її теоретичних основ. 

Мова являє собою класичний приклад синергетичної системи. За своєю будовою вона є 

суперсистемою, що складається з ієрархічно організованих макро- та мікросистем, кожна з яких 

так само, як і мовна суперсистема в цілому характеризується відкритістю – здатністю 

обмінюватися із зовнішнім середовищем матерією, енергією та інформацією. Застосування 

синергетичних принципів у дослідженні мовних явищ дало можливість пояснити, яким чином 

мовна система, залишаючись собою, може еволюціонувати, яким чином їй вдається 

підтримувати себе у стані динамічного балансу, у той час, коли її конституенти функціонують, а 

функціонуючи, змінюються. Синергетика пояснює закономірність існування мовних явищ, які 

раніше розглядалися як «асистемні» і, навіть, маргінальні. 

Лінгвосинергетика, що виникла як міждисциплінарний напрям у вивченні мови з 

використанням категоріального апарату і методів синергетики, визначається як один з 

методологічних підходів до опису динамічного простору мови, що являє собою послідовну 

зміну в часі станів мінливої мовної мегасистеми.  

У лінгвосинергетиці елементи будь-якої підсистеми (рівні) розглядаються які володіють 

деякою самостійністю поведінки, але при цьому відбувається поступова десемантизація деяких 

з них, якщо вони використовуються як допоміжні засоби. Особливо це характерно для дієслів у 

тимчасових або видових аналітичних конструкціях: пор. семантику дієслова «мати» в ньому. Ich 

habe dieses Buch – Ich habe dieses Buch gelesen; англ. I have this book. I have read this book; рус. Я 

маю цю книгу (у мене є ця книга). Я маю цю книгу вже прочитаної. Сучасні лінгвісти все 

частіше відзначають, що мовознавство потребує нову парадигму, оскільки «всі аспекти мовної 

структури не існують автономно, а, навпаки, фундаментальним чином залежать від механізмів 

реальної мовної діяльності і від когнітивних структур, які має мислячий індивід». Це 

призводить до необхідності розвитку концепції мови як складної ієрархічно організованої 

мегасистеми, компоненти якої пов'язані: «На зміну лінійному (послідовному) типу зв'язку, коли 

одне випливає з іншого, підкоряючись впливу зовнішніх причин, пропонується уявлення про 

одночасне цілісному характері зв'язків». Перші лінгвістичні дослідження заклали фундамент 

нового, міждисциплінарного напряму у вивченні мови – лінгвістичної синергетики, або 

лінгвосінергетики у ХХ столітті. Не заперечуючи системної організації мови, лінгвосінергетіка 

доповнює філологічічну традицію важливими положеннями про мову як про відкриту, 

нелінійну самоорганізовану мегасистему, що змінюється. Аплікативного потенціал 

лінгвосінергетікі величезний. Наші спостереження показують, що на сучасному етапі в рамках 
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лінгвосинергетики найбільш активно розробляються приватні проблеми синергетики тексту і 

дискурсу, менш розроблені проблеми синергетики перекладу, идиолекта, синергетики мовних 

девіацій, словотворення. При цьому, як зазначає Ф.С. Бацевич, оволодіння апаратом 

синергетики для вивчення мови поки не відбулося. Аналіз спеціальної літератури за останнє 

десятиліття дозволяє в такий спосіб окреслити аплікативного потенціалу синергетичної 

парадигми в лінгвістиці. 

Отже, використання ідей і принципів синергетики у дослідженні мови та лінгвальних 

процесів може допомогти у розв‟язанні цілого ряду проблем, які не знаходили логічного 

пояснення в межах домінувавшої класичної наукової парадигми 

Серед складових аутентичної синергетики гуманітарії відзначають перш за все 

інноваційну, універсальну методологію синергетики, що дозволяє по-новому поглянути на вже 

відомі факти і врешті-решт повернутися до розгляду проблем, які не знаходили вирішення у 

межах класичної наукової парадигми. Інтерпретуючи і наповнюючи універсальні синергетичні 

моделі своїм конкретно-науковим змістом, розглядаючи їх у певному дисциплінарному 

контексті, науковці розв‟язують першочергові завдання конкретних галузей знань та 

переосмислюють сутність відомих явищ та процесів, тим самим посилюючи позиції 

синергетики. 
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ЕЛЕМЕНТИ «ТВАРИНИ» В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 

 Фразеологізми з‟явилися у мовах світу недарма, адже вони збагатили та 

урізноманітнили словниковий склад мови. Використання фразеологізмів допомагає уникнути 

сухості та штампованості мови, вони показують високий рівень освіченості мовця. 

Метою цієї роботи є порівняння фразеологізмів із зоокомпонентами в українській та 

англійській мовах. 

Актуальність теми зумовлена тим, що дана тема являється динамічною. 

Об‟єктом роботи є українські та англійські фразеологізми із зоокомпонентами. 

Предметом дослідження є особливості стратегії філологів у вивченні, порівнянні та 

класифікації фразеологізмів.  

Наукова новизна полягає в тому, що у сучасному світі виникає все більше і більше 

недосліджених фразеологізмів. 

Завданням дослідження є систематизація українських і англійських прислів‟їв з 

зоокомпонентами та аналіз структури фразеологічних одиниць. 

Фразеологія (від грецького phrasis – вираження, logos – вчення) – розділ мовознавства, в 

якому вивчаються лексично неподільні поєднання слів. Фразеологією називають також 

сукупність властивих мові усталених зворотів і висловів. 

Типи фразеологічних одиниць: фразеологічні зрощення, фразеологічні єдності і 

фразеологічні сполучення [1]. 

У сучасному мовознавстві взаємозв‟зок мови і культури не викликає сумнівів. Кожна 

мова невіддільна від культури, яка становить її змістовний аспект. Мова не тільки миттєво 

відображає сучасну культуру, а й фіксує її попередні стани і передає її цінності від покоління до 

покоління. 

Фразеологізми були і залишаються в мові протягом усієї її історії. У фразеології 

відображений багатий історичний досвід народу, в ній показані  уявлення, пов‟язані з трудовою 

діяльністю, побутом і культурою людей. 
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Фразеологічний фонд кожного народу відображає в своїх численних образах історію 

життя, духовну культуру нації. Анімалістичні фразеологізми розповідають про тваринний світ, 

який оточував нас з незапам‟ятних часів. Основним джерелом утворення анімалістичної 

фразеології є метафора. Приховане порівняння, закладене в метафорі, показує специфічні риси 

національного побуту, духу, умов життя, трудових навичок того чи іншого народу.  

Однією з головних особливостей фразеології є її експресивна забарвленість. Називаючи 

будь-яке явище, народ обов‟язково давав йому оцінку. Завдяки своїй експресивній стороні 

фразеологізми легко сприймаються та переосмислюються людьми. Дослідження анімалістичних 

компонентів фразеологічних одиниць української та англійської мов дозволяє зробити висновок 

про неоднозначне ставлення до представників фауни. Наприклад, такі представники тваринного 

світу як «кішка», «собака» і інші сприймаються з позитивним значенням [1]. 

За падрахунками, фразеологізми з компонентом зоонімом складають 77% усіх 

зафіксованих фразеологічних одиниць. В українській мові виявлено 236 фразем з 

зоокомпонентом, а в англійській аж 332 [4].  

Зоосемізми як окремі лексичні одиниці і як компоненти стійких словосполучень 

широко представлені в усіх мовах світу і належать до одних із найдавніших і найпоширеніших. 

Вивчення найменування тварин (фаунізмів, анімалізмів, зоосемізмів, зоонімів) у сучасній 

лінгвістиці відбувається у різних аспектах, зокрема, їх переносне значення висвітлено у роботах 

І. В. Холманських, А. А. Кипріянової, Л.  С. Войтик. У своїх наукових розвідках учені 

розглядають образний потенціал зооморфізмів, їх системну організацію та виявляють 

національну специфіку зооморфних найменувань. 

Фразеологізми з зоокомпонентом, як і вся оцінна лексика будь-якої мови, сприяють 

вираженню почуттів, реакцій, емоційного життя людини в цілому, формуючи і позначаючи 

ціннісну картину світу, а саме: оцінку предметів з етичних і естетичних норм цього мовного 

колективу [2]. 

Кожна мова має свій власний спосіб сприйняття і відображення світу і по-своєму 

створює його мовну картину. Усвідомлення цієї своєрідності стає більш виразним в процесі 

зіставлення з іншою системою сприйняття. Виявлення національно-культурних особливостей 

фразеологізмів різних країн і народів, знання цих фразеологізмів дозволяє нам не тільки 

збільшити свій словниковий запас і збагатити таким чином свою мову, але і в деякій мірі 

долучитися до культури цих країн. 
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ТЕКСТ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ 

В наш час синергетичний підхід знайшов свій розвиток у науці, техніці, культурі та 

освіті. Сучасне мовознавство також використовує синергетичні методи задля дослідження 

тексту та повноцінного аналізу мови. 

Актуальність статті полягає у тому, що вона зосереджується на проблемі пояснення 

механізму функціонування тесту з позиції синергетики. 

Метою роботи є систематичний опис функціонування тексту в рамках синергетики.  

Синергетика – це міждисциплінарна наука, що займається вивченням процесів 

самоорганізації і виникнення, підтримки стійкості і розпаду структур (систем) різної природи 

на основі методів математичної фізики. Вона має справу з явищами та процесами, в результаті 

яких в системі – в цілому – можуть з‟явитися властивості, якими не володіє жодна з частин. 

Дослідниця лінгвосинергетики Мишкіна Н.Л. зазначила, що у тексті як синергетичній 

системі переплітаються спонтанність, мінливість, рухливість зі стійкістю та стабільністю. Тому 

підхід з точки зору синергетики зображує текст як самоорганізуючу систему з ознаками 

емерджентності.  

Аналіз тексту з ухилом на його просторове існування мотивоване тим, що, постаючи в 

письмовій формі, текст сприймається як річ з відповідними межами – початком і кінцем. Рамки 

тексту завжди позначають рубіж між зовнішнім світом (щодо зображуваного) і внутрішнім 

світом тексту. Рамки належать до зовнішнього простору, а не простору, наявного в тексті. Тому 

спеціальні прийоми, орієнтовані на адресата тексту, й утворюють рамки тексту. Між текстом та 

адресатом наявний активно-пасивний часопростір з відповідними актуалізаційними 

компонентами. 

Симетрія та асиметрія, як базова текстова характеристика, проявляється в здатності 

текстової системи у своєму безперервному русі зберігати тотожність самій собі, і виражається у 

відкритості системи, в нескінченності руху сенсів в текстовому просторі. Асиметрію можна 

виявити лише на фоні симетричної структурної організації тексту, адже тільки «симетричний 

фон, який існує на всіх рівнях мови, слугує стабілізатором системи, синхронізатором тексту та 

мовної діяльності».  

Отже, можна зробити висновок, що «для того, аби зберегти феноменальну цілісність, 

текст має прагнути до симетрії, але ніколи не досягати її, адже симетричність його структури 

веде до різкого зниження інформативності, яка є характерною для відкритих нелінійних 

дисипативних, тобто синергетичних систем».  
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САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У кожного народу своя мова, а так як ми хочемо спілкуватися з іноземцями, дізнаватись 

щось нове про їхню культуру, побут, звичаї, тому доводиться вивчати іноземні мови.  

У сучасному світі неможливо прожити, не знаючи хоча б однієї іноземної мови. 

Наприклад, для успішного бізнесу непогано було б мати зв‟язки з іноземцями, а для того, аби 

лише розуміти партнера, потрібно мати мінімальні знання їх мови. Не можливі були б 

відкриття, торгівля і навіть розвиток всього людства без перекладачів. 

Для того, щоб бути перекладачем не обов‟язково закінчувати вищий навчальний заклад. 

Звичайно, якщо хочеш бути професіоналом і знати всі тонкощі використання того чи іншого 

слова, то це одна з найважливіших умов. Проте для пересічного громадянина, що вирішив 
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зайнятися своїм розвитком, можливе і самостійне вивчення мови. 

Не всі мають змогу сходити на курси, адже вони коштують немалих грошей. Можна і 

самому вивчити іноземну мову без особливих затрат з вашої сторони.  Ось декілька порад щодо 

самостійного вивчення іноземної мови. 

 Перш за все, потрібно поставити перед собою мету, для чого воно потрібно. Адже без 

цього у вас не буде мотивації. Ціль може бути різною. Будь то для бізнесу, чи для спілкування з 

іноземними друзями, або ж хтось хоче виїхати за кордон. Проте цей крок не можна пропускати в 

жодному випадку. 

Після визначення мети, краще за все зробити її візуалізацію, тобто повісити якусь 

картинку чи слово, чи будь-який предмет, що буде нагадувати щодня про вашу ціль. Для того, 

аби вивчити будь-яку іноземну мову потрібно займатись регулярно, а не один раз на тиждень. 

Як то кажуть: «Знання здобуваються працею». 

На даний момент існує багато способів, як самостійно опанувати ту чи іншу мову, аби 

було бажання. Вивчення не повинно бути нудним, тому що в такому випадку не хочеться нічого 

опановувати.  

Одним із способів вивчення мови є читання книг в оригіналі. Звичайно, не потрібно 

відразу читати якусь наукову літературу. Якщо розпочати з важкого, то ви нічого не зрозумієте і 

втратиться вся охота до пізнання чогось нового. Починати слід з казок чи невеликих оповідань. 

З більшим засвоєнням мови підвищувати складність тексту. Це ж стосується і фільмів. 

Спочатку, дивіться кіно з субтитрами на англійській мові. Так ви будете чути, як носії мови 

говорять те чи інше слово і зможете повторювати за ними. Це чудовий спосіб, адже ви і 

відпочинете, вивчите щось нове. 

Молодь любить слухати різну музику. Спробуйте самостійно перекласти текст 

улюблених пісень. Якщо ж нічого не виходить, то пошукайте переклад в Інтернеті, а слова, що 

були не зрозумілими випишіть і вивчіть. 

В сучасному світі технологій існує безліч можливостей, як вивчити мову, не встаючи з 

дивану. Можна знайти друга з Англії, США, Австралії, Нової Зеландії та інших англомовних 

країн і спілкуватися з ним в Facebook чи Skype. 

Якщо ж ви вже маєте базові знання мови, то можна подивитись відео-уроки з 

іноземцями. В них вони розповідають різницю вживання різних слів, пояснюють різні вирази та 

ін. На сайті engVid [1] можна знайти викладачів для різних рівнів знань англійської та 

різноманітну тематику. З гумором у ненав‟язливій формі розказують і показують візуально на 

дошці різні нюанси. Після кожного відео-уроку є завдання для самоперевірки, що покаже, чи 

добре ви засвоїли матеріал. Короткі відео допоможуть вам підвищити свій рівень знання 

англійської мови, удосконаливши словниковий запас і сприйняття на слух. 

Також цікавим сайтом є Lingualeo [2]. Там, для початку, ви проходите тест на володіння 

мовою. Після цього спеціальна програма дає індивідуальну рекомендацію щодо вивчення, 

залежно від навиків, цілей та захоплень. Безліч інтерактивних тренувань допоможуть тобі 

практикувати теоретичні знання і вчити нові слова. А ще перевагою є те, що цю програму 

можна використовувати навіть на мобільному телефоні, що завжди під рукою.  

Одним з найефективніших способів вивчення англійської мови є подорож до Англії чи 

США хоча б на три місяці. Перебуваючи серед іноземців, починаєш звикати до їх швидкості 

мовлення, вимови, вчиш нові слова та вирази. Це можливість побувати в середовищі, де 

спілкуються лише англійською. Разом з цим можна знайти друзів, котрі зможуть допомогти у 

опануванні мови. Проте не кожен може дозволити собі таку розкіш, як подорож до іншої країни. 

В такому випадку вище перечисленні способи вивчення англійської мови для вас. 

Отже, вивчення мови не повинно бути нудним. Існує безліч різноманітних цікавих, не 

потребуючих особливих затрат, способів для самостійного опанування англійської мови. 

Головне - це мати сильну мотивацію та бажання. Не потрібно хапатись за все і відразу. Все слід 

робити поступово і тоді ви досягнете успіху.  

Література 
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СУБСТАНТИВАЦІЯ ЯК РІЗНОВИД ТРАНСПОЗИЦІЇ У ЛІНГВІСТИЦІ  

Мова як динамічна система перебуває у постійному розвитку, з‟являються нові мовні 

одиниці, а також наявні окремі перехідні випадки. Саме до таких перехідних явищ, мовний 

статус яких залишається спірним, належать полікомпонентні слова, створені шляхом інтеграції 

синтаксичних одиниць.  

Система частин мови як у цілому сформованих на певному етапі класів слів із 

притаманними їм загальнокатегоріальними значеннями, морфологічними особливостями, 

специфічними рисами у морфемному складі має динамічний характер. Зміни у цій системі, 

підпорядковані внутрішнім законам мовного розвитку, відбуваються безперервно і 

експлікуються у різних виявах, одним із яких є явище переходу з однієї частини мови в іншу, 

або частиномовна транспозиція. Широко репрезентованим видом транспозиції є субстантивація 

– перехід слів або словоформ з інших частин мови до класу іменників [3]. Це явище у різних 

проявах стало об„єктом уваги сучасних українських мовознавців, зокрема І. Вихованця, 

К. Городенської, Г. Гнатюк, І. Кучеренка, а також Бархударова, В. В. Бузарова, В. В. Бурлакової.  

Актуальність полягає в тому, що проблема інтерпретування субстантивації 

залишається дискусійною і привертає увагу мовознавців, оскільки безпосередньо пов„язана із 

різними мовними явищами, зокрема з процесом появи міжчастиномовних омонімів.  

Субстантивацію сьогодні розглядають як окремий спосіб творення слів, що полягає у 

трансформації різних частин мови в іменники без змін їх зовнішньої форми, але зі зміною їх 

значення і граматичних ознак [2, с.8]. При субстантивації загальне значення прикметника 

звужується, воно закріплюється за певним поняттям [2, с.9]. У літературі цей спосіб називають 

по-різному – морфолого-синтаксичним (за І. Коваликом, В. Виноградовим), семантико-

морфологічним (за Н. Шанським), конверсією (за О. Смирницьким). Нові назви осіб виникають 

у результаті переходу слів з однієї частини мови до іншої. Й. Містрік вважає, що міграція слів 

між частинами мови також живий процес, а в сучасній мовній комунікації особливо 

продуктивний [6]. 

Субстантивація може бути повною та неповною. Повній субстантивації підлягають 

числівники та прикметники. Вони позначають предмет, явище, особу. Частково субстантивовані 

частини мови мають лише одну ознаку іменника [1]. 

Розглядаючи субстантивацію як один із виявів морфолого-синтаксичного способу 

словотвору, для якого в цілому характерне спеціальне граматико-лексичне переосмислення того 

чи іншого слова, І. Ковалик зазначає, що механізм транспозиції в іменник супроводжується 

зникненням одних граматико-морфологічних категорій, натомість новоутворене слово 

(транспозит) набуває і закріплює за собою нові категорії [5, с.110], тобто акцентує на зміні 

морфологічних характеристик слова. Серед морфологічних ознак домінує категорія відмінка – 

на всіх ступенях трансформації слів до класу іменників визначальним на семантико-

синтаксичному рівні речення є значення відмінка (простежується найактивніша участь в 

оформленні формально-граматичної предметності) [4, с.10]. Доповнює загальну картину теза 

І. Кучеренка про те, що явище переходу з одної частини мови в іншу (і субстантивація зокрема) 

пізнається насамперед через зміни у значенні слова [6, с.190]. Аналіз і зіставлення цих точок 

зору переконує в тому, що транспозиційні процеси, до яких належить перехід різних частин 

мови в іменник, – особливе явище, що проектується головним чином на морфологію, але 

http://lingualeo.com/ru#get-plan


604 

 

одночасно торкається лексичного і синтаксичного рівнів мовної системи. 

Діточок трійко, одне зовсім мале (В. Винниченко); Мені відомо, що імператори віддали 

свою дочку за хозарського кагана, а ще одну за сина короля Гуго від рабині (С. Скляренко) [3]. У 

наведених субстантивованих числівниках простежується контекстуально зумовлений 

синтаксичний рівень частиномовної транспозиції, при якій числівник (подібно до прикметника 

в аналогічних умовах) стає виразником іменниково-числівникового словосполучення, 

перебираючи на себе значення предметності. 

Отже, процеси субстантивації різних частин мови мають низку спільних ознак – певна 

синтаксична позиція, поява загально категоріального значення предметності, морфологічні 

категорії роду, числа і відмінка, яких набувають транспозити. При цьому умови, за яких 

відбувається субстантивація, для кожної частини мови розкриваються по-різному. Таким чином, 

у процесі комунікативної діяльності відбувається функціональна трансорієнтація лінгвальних 

одиниць, у результаті якої утворюються лексикалізовані синтаксичні конструкції.  
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МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ 

Прагнення оптимізувати процес навчання іноземних мов зумовило появу нових і 

вдосконалення існуючих педагогічних технологій. У вищих навчальних закладах України та 

Польщі застосовуються численні методи викладання, основою яких, є активна співпраця 

студентів і викладачів. 

Пошуком ефективних методів викладання іноземних мов займалося багато польських 

та українських дослідників і педагогів. Серед них можна виділити таких вчених як 

М. Поморска, Е. Дєржавска, Е. Бандура, К. Бартніцка, Т. Малішевська, Д. Обідняк, А. Грітченко, 

С. Деркач, О. Комар, Р. Мартинова, Л. Пуховська, О. Тарнопольський та інші. 

У своїх роботах польські вчені дали характеристику «методу навчання». Е. Джеравська, 

наприклад, розглядає навчальний метод  як «інструмент діяльності викладача, спрямований на 

виконання керівної функції – учіння» [1, с.9].  

Навчальна програма, підручник, та  інші навчальні матеріали, зазвичай, і визначають 

методи навчання.  Вибір того чи іншого методу залежить від рівня знань студентів, теми, етапу, 

типу заняття, специфіки іноземної мови (загального чи професійного спрямування). Зважаючи 
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на це, можна поділити основні методи навчання іноземних мов в Україні та Польщі на дві 

групи: традиційні та інноваційні. Серед традиційних методів можна виділити: 

1. Розмовний метод – один з найстаріших методів, що застосовувався ще в античну 

епоху грецькими вчителями – невільниками. Головна мета – вміти вести розмову іноземною 

мовою. Основний спосіб навчання – залучення студента до участі в ситуативному діалозі. 

Допомогою в розумінні смислу висловлювання є контекст і ситуація. 

2. Аудіолінгвальний метод є дуже поширеним в обох досліджуваних нами країнах. Він 

ставить перед собою ціль – розвиток в учнів мовних навичок, досягнення вільного усного 

мовлення та правильної вимови Мовні навички виробляються механічно через багатократне 

повторення і запам'ятовування.   

3. Граматико-перекладний метод передбачає володіння іноземною мовою на базі 

граматичних конструкцій. Процес викладання розуміється як рух від однієї граматичної 

конструкції до іншої. Основною метою є читання та переклад текстів, розвиток логічного 

мислення на основі граматичних вправ.  

4. Конструктивістський метод. Згідно цього методу, завдання викладача не навчити, а 

сприяти навчальному процесу. Навчання полягає у створенні віртуальної дійсності, в якій 

студенти, самостійно конструюють вислови. Перевагою методу є наближеність до реального 

життя та життєвих ситуацій. 

5. Метод проекту полягає в організації уроку як роботи над проектом. Характеристикою 

методу є робота в команді, ситуативність, співвідносність з реальним життям, 

інтердисциплінарність та орієнтованість на результат. [2, c.4].  

6. Інтенсивна методика спрямована на вивчення англійської мови за допомогою 

шаблонів – сталих кліше. Запам‟ятовувати  «стійкі вирази» допомагають ситуації діалогічного 

спілкування [3, c.231]. 

До другої групи відносяться інноваційні методи, серед яких популярними є метод 

“відкриття”, що полягає в поступовому навчанні. Особливістю цього методу є регулярні 

перегляди художніх фільмів і  створення ситуацій інтерактивності, а також дуальний метод 

(полягає в почерговому викладанні курсу іноземної мови польським чи українським викладачем 

і носієм мови. На заняттях з лектором студенти ознайомлюються з новим матеріалом, 

тренуються в правописі, тлумаченні текстів. Розглянутий матеріал, закріплюється під час 

спілкування з носієм мови) [1, c.387].  

Крім того, популярними є авторські методики. Так наприклад метод Л. Шкутника 

грунтується на діалогічному мовленні, що забезпечує механічне засвоєння певних структур. 

Цей польський науковець створив невеликі посібники зі схемами коротких діалогів, де подано 

запас слів, необхідний для обміну думками. А метод З. Бжешкевіча передбачає використання 

на заняттях текстів популярних пісень улюблених артистів, а також прислів‟їв, приказок, 

афоризмів. 

Отже, серед основних методів можна можна виділити три групи: традиційні, 

інноваційні та інформаційно – комунікаційні. 

Традиційні педагогічні технології забезпечують засвоєння  студентами змісту навчання, 

перевірку та оцінювання його якості. Дії викладача пов‟язані з поясненням, демонструванням 

основного матеріалу, оцінюванням рівня його виконання студентами та подальшим його 

коригуванням. До інноваційних технологій викладання іноземних мов у вищих навчальних 

закладах можна віднести проблемне та дистанційне навчання [3, с.233]. А використання 

інформаційно – комунікативних методів дає можливість оптимізувати навчальний процес, 

забезпечити високий науковий і методичний рівень викладання, індивідуальний підхід у 

навчанні, підвищити ефективність та покращити якість освітніх послуг. 

Таким чином, як в Україні, так і в Польщі, методи викладання іноземних мов дуже 

подібні.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Однією з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов є 

організація навчання дітей різного віку за допомогою ігрової діяльності. 

Актуальність даної проблеми викликана цілим рядом чинників. По-перше, під час 

навчального процесу постає завдання підтримки в учнів інтересу і активізації їх діяльності 

протягом всього заняття. По-друге, однією з важливих проблем під час викладання іноземної 

мови є навчання усному мовленню. 

Застосування ігрових технологій допомагає вчителю вирішити цю проблему, а учням 

набути комунікативні навички. 

Багато вчених-методистів вивчали та аналізували значення ігрової діяльності в навчанні 

іноземної мови, наприклад: Є.І. Пассов, М.М. Скаткін, Д.Б. Ельконін, Г.В. Рогова, 

І.Н. Верещагіна та інші. 

Є.І. Пассов відзначає такі характерні особливості ігрової діяльності як засобу навчання:  

 вмотивованість; 

 індивідуалізована діяльність;  

 навчання і виховання в колективі і через колектив; 

 розвиток психічних функцій і здібностей [2, 46]. 

Д.Б. Ельконін наділяє гру чотирма найважливішими для дитини функціями: 

 засіб розвитку мотиваційно-потребової сфери; 

 засіб розвитку розумових дій;  

 засіб розвитку довільної поведінки [5, 34]. 

Гра визначає важливі перебудови і формування нових якостей особистості, тому саме в 

грі діти засвоюють норми поведінки.  

Є.І. Пассов виділяє такі цілі використання гри в ході навчального процесу:  

 формування певних навичок;  

 розвиток мовних умінь;  

 розвиток необхідних здібностей і психічних функцій;  

 запам'ятовування мовного матеріалу. 

З урахуванням психолого-педагогічних особливостей дітей дошкільного віку можуть 

бути виділені наступні типи ігор: 

1) гра в ляльки; 

2) рухливі ігри; 

3) творчі ігри; 

4) гра в казку. [1, 37] 

Ігрова діяльність включає в себе: 
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 вправи, що формують уміння виділяти основні ознаки предметів, порівнювати;  

 групи ігор на узагальнення предметів за певними ознаками;  

 групи ігор, в процесі яких розвивається вміння володіти собою, швидкість реакції 

на слово, фонематичний слух.  

Гра сприяє запам'ятовуванню на початковому етапі навчання іноземної мови. 

На середньому ступені навчання іноземної мови в учнів змінюється ставлення до 

вивченого. Тут необхідно звернутися до психолого-педагогічних особливостей шкільного віку 

[4, 58]. 

Перехід до підліткового етапу розвитку особистості характеризується бурхливим 

фізичним і духовним зростанням. На середньому етапі вивчення іноземної мови доцільно 

використовувати  ігри-змагання, ігри-конкурси. Для деяких учнів, які не відчувають 

зацікавленості до предмета, ігри-змагання можуть допомогти у її виникненні [3, 41]. 

Отже, гра повинна мати місце на кожному занятті з іноземної мови. Використання 

ігрових технологій, найбільш ефективний засіб створення ситуації комунікації.  
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ВИХОВНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ 

Перехід до інформаційного суспільства породжує нові вимоги до характеру й якості 

професійної діяльності фахівців аграрної сфери. Сучасний працівник повинен не тільки глибоко 

володіти фаховими знаннями, а й мати високі моральні якості особистості, відповідати за 

наслідки своїх дій і вчинків. Професійна підготовка у ВНЗ повинна мати тісний зв‘язок із 

професійною орієнтацією особистості, з формуванням певної системи цінностей, які є 

характерними для представників аграрної галузі. Для цього система навчально-освітнього 

процесу має бути вибудована на ґрунті гармонізації розвитку студента і як особистості, і як 

фахівця. 

Особливого інтересу у контексті формування особистості майбутнього фахівця 

набувають праці вчених, у яких предметом спеціального дослідження є поєднання іноземної 

мови з професійно спрямованими дисциплінами (Н. Абашкіна, М. Борисенко, Н. Гузієва, 

Т. Левченко, Н. Лошкарьова, Л. Михайлова, Л. Пуховська).  

Формування майбутнього фахівця в процесі навчання – це становлення особистості 

студента засобами навчання з метою формування пізнавальних, практичних вмінь і навичок з 

певної галузі науки або мистецтва, необхідних для встановлення суспільних зв‘язків і відносин 

з навколишнім світом. Уважаємо, що серед цих засобів формування особистості майбутнього 
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фахівця важливе місце займає виховання на заняттях та позааудиторних заходах з іноземної 

мови. 

Виховна робота – важлива складова при вивченні іноземної мови, адже під вихованням 

ми розуміємо цілеспрямований процес формування духовності, культури та фізичних сил 

особистості студента, підготовку його до життя, активної участі у трудовій діяльності як 

фахівця, зокрема з використанням знань з іноземної мови. Так, на занятті викладач переслідує 

всі потрібні цілі, в тому числі й виховну, але не завжди вистачає часу для того, щоб заринути 

студента в інший світ, світ вивчення мови.  

Тому організація виховної позааудиторної роботи з іноземної мови – дуже важливий 

фактор при вивченні безпосередньо мови. Цей вид роботи не тільки поглиблює знання 

іноземної мови, але й сприяє розширенню культурного світогляду, ерудиції студентів, розвитку 

їх творчої активності, естетичних смаків, але як наслідок підвищує мотивацію студентів до 

вивчення мови та культури інших країн.  

Позааудиторна виховна робота особливо важлива в процесі формуванні особистості, 

оскільки вона дещо відрізняється від загального навчального процесу своєю різноманітністю та 

неординарними видами її проведення. Ефективність і результативність позааудиторної роботи 

залежить від дотримання наступних умов: залучення в роботу всіх студентів, незалежно від 

рівня їх знань; поєднання ініціативи студентів з роллю викладача; цікавість і новизна змісту, 

форм і методів роботи; естетичність всіх проведених заходів; чітка організація і ретельна 

підготовка всіх запланованих заходів; наявність цільових установок і перспектив діяльності; 

широке використання методів педагогічного стимулювання активності студентів. Всі 

вищеназвані умови в комплексі забезпечують цілеспрямований, послідовний, систематичний і, 

разом з тим, різнобічний вплив на розвиток особистості. 

За змістом виділяють такі форми позааудиторної роботи з іноземної мови: змагальні 

(конкурс, олімпіада, вікторина), засоби масової інформації (стінгазета, оголошення, бюлетень, 

усний журнал, дайджест, виставка- вікторина), культурно-масові (вечір-свято, вечір-зустріч з 

цікавими людьми; вечори-хроніки у зв'язку зі знаменними подіями тощо), політико-масові 

(форум, фестиваль, прес-конференція). 

Практичний досвід з позанавчальної діяльності студентів на базі вивчення іноземної 

мови дає змогу стверджувати, що ефективними є такі заходи, як зустрічі з носіями мови, участь 

студентів в університетських  конференціях з підготовкою доповідей іноземною мовою, участь 

в різноманітних студентських конкурсах, клуби, круглі столи, конкурси на кращий переклад, 

студентські форуми.  

У позааудиторній роботі в плані формування особистості студента вважаємо особливо 

ефективним предметний тиждень з іноземної мови. Ця форма за своїм характером масова, тому 

що вона передбачає участь у ній широкого контингенту студентів і охоплює комплекс різних за 

змістом та формою заходів, які відбуваються в певний період і спрямовані на реалізацію завдань 

комплексного підходу до виховання студентів. 

Тиждень іноземної мови як комплексна форма покликана сприяти цілеспрямованій 

організації та систематизації всієї позааудиторної роботи з іноземної мови, активізації роботи 

наукових гуртків, для яких тиждень стає своєрідним творчим звітом, формуванням творчих 

відносин між студентами й викладачами.  

Заходи предметного тижня сприяють життєвому й професійному самовизначенню 

студентів, розвивають індивідуальні особливості особистості майбутнього фахівця 

біотехнології, зокрема вміння працювати в колективі й усвідомлення своєї ролі в ньому, 

відповідальність за вибір рішення, здатність аналізувати результати своєї діяльності, виявляти 

самостійність, активність, ініціативу. 

Підсумовуючи все вищезгадане, можемо дійти висновку, що позааудиторна робота з 

іноземної мови дає широкі можливості щодо виховання особистості майбутнього фахівця, 

оскільки вона є особливим соціокультурним середовищем, умовою для саморозвитку, реалізації 

власних творчих здібностей студентів, а також соціально-культурної ідентифікації та 

самовизначення.  
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Важлива задача викладача – використання можливостей позааудиторної роботи та 

свідома й цілеспрямована робота з формування особистості студента. В різних видах 

позааудиторної діяльності викладач має змогу використати бажані форми занять та спробувати 

нові технології та додатковий матеріал, на який не вистачає часу або він не передбачений 

програмою.  
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ПОРІВНЯННЯ ЛЕКСИНИХ ЗАСОБІВ У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ З 

КОМПОНЕНТОМ КОЛЬОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЇ МОВАХ 

Наша робота присвячена порівнянню використання лексичних засобів у фразеологізмах 

с колоронімами української та англійської мовах. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістичних дисциплін велика увага приділяється 

вивченню фразеологізмів саме з колірним компонентом. Колоративи-компоненти ФО були 

предметом аналізу Т.Б. Парфьонової. Т.В. Білоха описував семантичну парадигму колірних ФО. 

Однак і на сьогодні проблема порівняльного дослідження фразеологічних одиниць з 

компонентом найменування кольору на матеріалі української та англійської мов залишається 

недостатньо дослідженою. 

Наукова новизна полягає в тому що вперше на основі великої кількості зібраного 

матеріалу та його ретельного опрацювання визначені лексичні засоби які притаманні як 

фразеологізмам англійської мови, так і українським. 

Фразеологізми характеризують ті явища, які нас оточують і  люди надають їм різних 

характеристик. Тому не дивно,що в фразеології є достатня  кількість виразів, в яких присутній 

компонент кольору.  

Для позначення кольору в фразеологізмах використовують різні лексичні засоби такі як: 

 Фразеологізми-порівняння 

До фразеологізмів-порівнянь відносяться такі, в основу яких покладено часткове 

переосмислення. Як справедливо зазначає В. М. Мокієнко, в порівняннях зміст фразеологізму 

виражений майже експліцитно. 

 До цієї групи фразем належать ФО типу as black as night, as black as a crowd. 

Червоний, як маків цвіт, синій, як пуп.  

 Фразеологізми-метафори 

 За визначенням О. В. Куніна, цей тип переосмислення є «переносом 

найменування з одного денотата на інший, який асоціюється з ним на основі реальної або 

уявної схожості». Фразеологізми-метафори досить образні, і за висловом В. М. Мокієнка, 

метафора є «фактором створення образності». Ця група ФО найчисельніша. 

До неї належать такі фраземи як: to look black, the pot calling the cattle black; укр., 

Чорний ворон, синя радість, біла заздрість. 

 Фразеологізми-метонімії. 

Фраземи цього типу базуються на метонімічному переосмисленні, що за висловом 

О. В. Куніна є переносом «найменування з одного денотата на інший, який асоціюється з ним за 

суміжністю». Наприклад: black coat (священик, піп), red coat (англійський солдат), blue-coat boy 

(учень благородної школи). 

На основі аналізу використання лексичних засобів у фразеологізмах з колірним 

компонентом української та англійської мовах ми дійшли висновку що найбільш вживаним 

лексичним засобом є метафора. З саме цим компонентом утворюється більшість фразеологічних 
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одиниць що містить в собі колороніми як і в українській так і в англійській мовах. Найменш 

вживаним є метонімія. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ АНГЛІЙСЬКИХ 

ЗАПОЗИЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

В кінці ХХ століття Україна значно розширила політичні, економічні та культурні 

зв‟язки з різними країнами світу (у першу чергу – з англомовними). Усі ці зміни знайшли своє 

відображення в українській мові – вона поповнила свій лексичний склад, і зараз домінуючу 

позицію серед запозичень займають англійські запозичення. 

Актуальність роботи визначається неоднозначним ставленням мовців до використання 

англіцизмів. 

Об’єктом дослідження обрано англійські запозичення, які в межах текстів різних 

стилів на сьогодні ще недостатньо досліджені. 

Предмет наукового аналізу становлять семантичні групи та функції англіцизмів у 

текстах різного комунікативного призначення.  

Мета наукової роботи полягає у  визначенні семантичних груп та особливостей 

функціонування англіцизмів у текстах публіцистичного стилю. 

В Енциклопедії української мови [4] англіцизм – це різновид запозичення; слово, його 

окреме значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або перекладені з неї чи 

утворені за її зразком. Англійські запозичення сприймаються мовцями як чужорідний елемент і 

тому зберігають ознаки свого походження: фонетичні (джем, імідж), словотвірні (смокінг, 

маркетинг), семантичні (яструби – політики, прихильники жорстокого агресивного курсу у 

різних країнах). 

Серед основних категорій, в яких використовується найбільша кількість запозичень 

англійської мови, виділяють [1]: категорію техніки (блюмінг, бульдозер, буфер, грейдер); 

категорію мореплавства та військової справи (аврал, браунінг, бункер, ватерлінія, докер, дрейф); 

категорія політики, економіки та торгівлі (банкнота, блеф, блокада, бойкот, бюджет); 

категорія спорту (аут, бокс, боксер, ватерполо, волейбол); категорія одягу й тканин (бязь, 

джемпер, піджак, піжама, плед, плюш, смокінг, френч); категорія їжі та напоїв (біфштекс, кекс, 

пудинг, пунш, ром, ростбіф, сандвіч); категорія культури (гумор, джаз, клоун, клуб, комфорт, 

памфлет, сквер, тент, фокстрот, фольклор, хол).  

Наукові роботи багатьох лінгвістів висвітлюють той факт, що у процесі запозичення 

мова асимілює англомовні лексеми з різних екстралінгвістичних та інтралінгвістичних причин, 

важливе місце серед яких належить мовній моді та забезпеченню стилістичного ефекту [2]. Для 

України прискорення процесу асиміляції запозичень також базується на тенденції до усунення 

подібностей з російською мовою та на пошуку альтернативи цій мові як джерелу поповнення 

лексичного складу. 

В останні роки в українській мові поширилася тенденція до заміни словосполучень 

однослівними англійськими назвами, відбувається посилення процесів словотворення на основі 

різноманітної лексики англомовного походження, збагачення національної мови 

новоутвореннями, синонімами, та заповнення англіцизмами мовних прогалин, що стають 

незамінною складовою лексичного складу сучасної української мови. 

Запозичення англіцизмів є одним із виявів мовної глобалізації, провідною ознакою 

котрої є об‟єднання людства через уніфікацію, відкритість та модернізацію мови. В українській 
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мові глобалізація виражається передусім через англізацію та конформізм, оскільки 

запозичуються не лише номінації, а й самі поняття, за відсутності власних лексичних 

еквівалентів. 

Причини запозичень з англійської мови досить різні:  

1. потреба в найменуванні нового поняття;  

2. прагнення уникнути полісемії; 

3. привабливість коротких інтернаціональних англійських назв;  

4. наявність у мові-донорі усталених систем термінів. 

На відміну від текстів інформаційного та наукового стилів, публіцистичні вирізняються 

наявністю в них великої кількості англійських запозичень, уживання яких є безпідставним, що 

спричинено: 

1. використанням англійської лексики в тій сфері, якій вони не властиві; 

2.  неправильним розумінням семантики англіцизмів; 

3. прагненням авторів дотримуватися мовної моди.  

Отже, хоча на теренах української лінгвістики і досі відбуваються запеклі суперечки з 

приводу доцільності вживання англійських або інших запозичень в сучасній українській мові, 

як розмовній так і літературній, не можна заперечувати одне – жодна національна мова не 

здатна оминути вплив англійської. В першу чергу це стало результатом глобалізації, адже 

англійська мова присутня у кожній сфері життя суспільства та країни, але з іншого боку в 

національних мовах дуже часто відсутні питомі лексеми, і без асимільованих запозичень 

суспільство може втратити велику частину знань. 
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КЛАСИФIКАЦIЯ ФРАЗЕОЛОГIЧНИХ ОДИНИЦЬ В АНГЛIЙСЬКІЙ ТА 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

У сучасному мовознавствi вiдомi кiлька типiв класифiкацiй фразеологiзмiв, якi 

прийнятнi й для української фразеологiї. За семантичною злитiстю компонентiв розрiзняють: 

фразеологiчнi зрощення, фразеологiчнi єдностi, фразеологiчнi сполучення (класифiкацiя В.В. 

Виноградова). До них додаються ще фразеологiчнi вислови (за класифiкацiєю 

М.М. Шанського). 

Фразеологiчнi зрощення – це сталi, абсолютно неподiльнi словосполучення, змiст яких 

не можна зрозумiти iз значень окремих компонентiв, що входять до складу фразеологiчної 

одиницi. Наприклад: (укр) пiймати облизня, терпець урвався, (англ) kick the bucket (розм.) – 
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померти, send smb. at bay – загнаний, в безвихiдному становищi; be at smb. 's beck and call – бути 

завжди готовим до послуг. 

Фразеологiчнi єдностi – стiйкi словосполучення, змiст яких певною мiрою зумовлений 

значеннями слiв-компонентiв: тримати камiнь за пазухою; ложка дьогтю в бочцi меду. Це 

переважно iдiоми, що утворилися з вiльних синтаксичних словосполучень унаслiдок образного 

переосмислення. Наприклад: (укр) дати перцю; дати гарбуза; обмити руки; море по колiна; не 

всi дома; не по конях, то по голоблях; розводити руками та iн; (англ) to spill the beans –   

видати секрет; to burn bridges – спалювати мости. 

Фразеологiчнi сполучення – стiйкi вислови, до складу яких увiходять слова з вiльним i 

фразеологiчно зв'язаним значенням. У них цiлiсне значення випливає з семантики окремих слiв. 

Наприклад: (укр) здобути перемогу; делiкатне питання; насупити брови; (англ) a bosom friend – 

щирий один; a pitched battle – запекла сутичка; (To have) a narrow escape – врятуватися дивом. 

Фразеологiчнi вислови – це стiйкi звороти мови, якi семантично не дiляться i 

складаються зi слiв iз вiльним значенням, але в процесi мовлення вiдтворюються як сталi мовнi 

одиницi. До них належать фразеологiчнi вислови комунiкативного типу (речення). Це прислiв'я, 

приказки, крилатi вислови, народнi порiвняння тощо. Наприклад (укр.) дiвка не без щастя, козак 

не без долi; (англ) Dumb dogs are dangerous – В тихому болотi чорти водяться (Не бiйся собаки, 

що гавкає, а тiєї, що мовчить); If you agree to carry a calf, they will make you to carry a cow – Дай 

волю i руку вiдкусять.  

Професiоналiзми, що набули метафоричного вжитку. Наприклад: (укр.) чорним по 

бiлому; прясти на тонку; Catch the hook; on the space velocity. 

Переклади з iнших мов або запозичення фразеологiзмiв без перекладу: ставити крапку 

над i; дивитися крiзь пальцi; вiд колиски до могили лиш один маленький крок; розумнiй головi 

досить сказати одне слово (польське); contra spem spero; omnia mea mecum porto. 

Вислови з античної культури. Наприклад: (укр.) гордiїв вузол; прокрустове 

ложе;піррова перемога;англ.)You cannot enter twice into the same river; Gordian knot. 

Вислови вiдомих людей (афоризми, цитати) – iскра вогню великого; за всiх скажу; за 

вашу i нашу свободу; мертвi сраму не iмуть; нове життя нового прагне слова та iн. (англ.) A man 

who could build a church, as one may say, by squinting at a sheet of paper. (Одна людина може 

побудувати церкву, як то кажуть, лише намалювавши ескiз на аркушi паперу). 

Iз стилiстичного погляду, фразеологiчнi одиницi групуються на розмовно-побутовi, якi 

переважають в усному мовленнi та художнiй лiтературi: вродися та й вдайся.Другу групу 

становлять народнопоетичн i фразеологiзми. Це такi, як:при битiй дорозi; голубе сивенький; 

нехай його лихий вiзьме. 

В окрему групу видiляються книжнi фразеологiзми, якi використовуються переважно в 

писемнiй формi наукового, офiцiйно-дiлового, публiцистичного та художнього стилiв: болючi 

проблеми; заходи  адмiнiстративного впливу; дiйти висновку.  

Також є й iншi класифiкацiї, в яких ураховано семантичнi й стилiстичнi вiдтiнки ( 

наприклад класифiкацiя I. Г. Чередниченка). Переклад стилістичних прийомів, що несуть 

образний заряд твору, часто викликає труднощі у перекладачів через національні особливості 

стилістичних систем різних мов. Всі лінгвісти підкреслюють необхідність збереження образа 

оригіналу в перекладі, справедливо вважаючи, що передусім перекладач повинен намагатися 

відтворити функцію прийому, а не сам прийом. При передачі стилістичних фігур мови – 

порівнянь, метафор, метонімії – перекладачу щоразу потрібно вирішувати: доцільно зберегти 

образ, що лежить в їх основі, або ж замінити його іншим при перекладі. Причиною заміни 

можуть бути особливості українського слововживання, сполучуваність слів та ін. Перекладачу 

необхідний стилістичний аспект , адже без нього не може вийти гарного, звучного перекладу. 

Тому, щоб мова відповідала основним стилістичним вимогам, була виразна, точна, стилістично 

вмотивована, а використані засоби були максимально доцільними для вираження даного змісту 

в конкретному контексті, перекладачу потрібно обов‟язково добре володіти стилістичними 

ресурсами обох мов і знати їх стилістичні норми. 
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МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ БІОТЕХНОЛОГІВ 

Серед різноманіття нових педагогічних технологій для створення гуманістичної 

спрямованості з урахуванням цілей і завдань навчання студентів аграрних ВНЗ, для розвитку 

особистісно-професійних якостей майбутніх біотехнологів на матеріалі суспільно-аграрної 

тематики найефективнішим поставленим цілям представляється метод проектів.  

На сучасному етапі розвитку освіти проектна методика детально досліджується в 

працях О. Авраменка, В. Бербеця, А. Вдовиченко, О. Коберника, Н. Коряковцевої, В. Сидоренка, 

А. Терещука, Л. Хоменко, І. Чечель, С. Ящука, які розкривають зміст і значення проектної 

діяльності в навчальному процесі.  

Дослідженню методу проектів на заняттях з англійської мови присвячено публікації 

учених і викладачів Н. Абишевої, Ф. Бегьом, Т. Березиної, О. Дьоміної, Т. Душеїної, 

П. Китайгородської, І. Олійник, Є. Полат. 

У працях учених висвітлено проблему використання методу проектів в навчальних 

закладах на заняттях з англійської мови для формування іншомовної комунікативної 

компетенції, але мало хто з науковців досліджував проблему використання методу проектів для 

розвитку особистісно-професійних якостей, формування особистості, здатної до професійної 

діяльності на гуманістичних засадах. 

Метод проектів – це педагогічна технологія, яка містить сукупність дослідницьких, 

пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Це спільна, навчально-пізнавальна, 

творча або ігрова діяльність учнів, яка має мету, узгоджені методи, засоби діяльності, 

спрямована на досягнення результату з розв'язання певної проблеми. 

Розгляньмо специфіку методу проектів докладніше.  

Метод проектів припускає наявність соціально та особистісно значущої проблеми. Для 

студентів-біотехнологів аграрного ВНЗ це можуть бути проблеми сучасних екологічних 

біотехнологій в агросфері, проблеми альтернативної біоенергетики та біопалива, проблеми 

біобезпеки та біоетики, проблема забезпечення населення високоякісними продуктами 

харчування, проблема виробництва генетично модифікованої продукції та багато інших. Роль 

викладача в проектній методиці полягає в тому, щоб викликати інтерес до тієї чи тієї проблеми, 

а потім надавати мовну та організаторську підтримку. Під кутом зору аксіології мета проекту – 

актуалізувати певні гуманістичні цінності, відібрані викладачем як цілі навчання й зумовлені 

темою проекту, а також сформувати деякі особистісні якості, які розвиваються лише в 

діяльності й не можуть бути засвоєні вербально. До таких якостей належать самостійність, 

відповідальність, креативність, толерантність. Крім того, у ході виконання проекту студенти 

отримують досвід пізнавальної та дослідницької діяльності. 

Застосування проектів у навчанні іноземної мови в немовному ВНЗ характеризується 

низкою дидактичних можливостей. Отже, проект: 

- має конкретну мету, яка передбачає використання іноземної мови в контексті 

майбутньої професійної діяльності;  

- забезпечує вихід за рамки аудиторного навчання; 

- припускає самостійний пошук іншомовної інформації і дослідження, здійснюване 

засобами іноземної мови, що сприяє міцному засвоєнню знань; 

- передбачає отримання професійно значущого продукту, оформлення та презентація 

якого вимагають активного використання іноземної мови; 
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- допомагає студентам усвідомити практичну значущість володіння іноземною мовою;  

-дає змогу отримати досвід спілкування іноземною мовою, який може бути 

застосований у майбутній професійній діяльності; 

- досліджує стан порушеної проблеми в країнах, що вивчаються; 

- пропонує свій шлях вирішення проблеми та обговорення його ефективності з 

одногрупниками; 

- сприяє формуванню іншомовної комунікативної компетенції.  

Слід зупинитися на загальних підходах до структурування проекту. Проект, що 

проводиться на заняттях з іноземної мови, включає основні етапи роботи: намір, планування, 

виконання, судження. 

Очевидно, що використання методу проектів сприяє науково-обґрунтованому підходу 

до формування продуктивної комунікативної компетенції, гуманістичної соціалізації 

майбутнього фахівця-професіонала, активізуючи „процес входження індивіда в систему 

суспільних відносин, формування його суспільного досвіду, становлення і розвиток як цілісної 

особистості” .  

Отже, застосування проектів у навчанні іноземної мови сприяють розвитку 

професійного спрямування майбутніх біотехнологів, активізації інтересу до професійної 

діяльності. Проектний метод організації навчального процесу – дієвий засіб для формування 

особистісних якостей майбутнього біотехнолога, що сприяє його самореалізації, стимулюванню 

інтересу до вивчення іноземної мови, залучення до діалогу культур, активного дослідження 

навколишнього середовища – усього того, що називається гуманістичною спрямованістю 

професійної діяльності майбутнього фахівця. 
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 

Виховання особистості фахівця зумовлює пошук таких технологій і методів навчання, 

які б відповідали світовим вимогам та стандартам освіти, забезпечували б підготовку майбутніх 

фахівців на високому професійному рівні. У наукових дослідженнях останніх років широко 

використовують інтерактивні методи, які представляються нам найбільш доцільними для 

формування особистості майбутнього фахівця. 

Організаційні форми та методи інтерактивного навчання на сучасному етапі 

досліджували вітчизняні та зарубіжні фахівці: Н. Борисова, Н. Вахрушева, М. Волосюк, 

О. Пометун, Л. Пироженко, С. Сисоєва, О. Глузман, Л. Глушок, Л.  Щуркова, Р. Блер, І. Колмен, 

Л. Каспер, М. Ламі, А. Льюїс. 

У працях учених, присвячених використанню інтерактивного навчання у всіх ланках 

системи професійної освіти, наголошується на тому, що за допомогою його методів можна 

доволі ефективно вирішувати цілу низку завдань, важко досяжних у традиційному навчанні: 

формувати пізнавальні та професійні мотиви та інтереси; давати цілісне уявлення про 

професію; розвивати системне мислення фахівця; навчати приймати рішення; навчати 

працювати в команді; навчати колективної розумової та практичної роботи; опановувати методи 

моделювання, зокрема математичний, інженерний та соціальний.  

Поняття «інтерактив» походить з англійської мови («interact», де «inter» – між, 

взаємний; «act» – діяти) й означає взаємодію, діалог із чим-небудь або ким-небудь. Отже, 
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інтерактивне навчання – це передусім діалогове навчання, сутність якого полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії суб‘єктів навчання. 

Наголосимо, що організація професійної підготовки студентів на діалогічних засадах – 

це нагальна потреба, яка позитивно впливатиме на формування особистості майбутнього 

фахівця. Через спілкування засвоюється й передається соціально-професійний досвід фахівців 

аграрної сфери. Спілкування – це своєрідне соціальне середовище, в якому формується наукове 

мислення студента, відбувається його становлення як фахівця.  

Методи інтерактивного навчання ми розуміємо як сукупність прийомів і способів 

психолого-педагогічного впливу на студентів, що (порівняно з традиційними методами навчання) 

першою чергою спрямовані на розвиток у них творчого самостійного мислення, активізацію 

пізнавальної діяльності, формування творчих вмінь та навичок нестандартного розв‟язання 

певних професійних проблем і вдосконалення навичок професійного спілкування. 

Специфіка занять з іноземної мови саме така, що на цих заняттях є більше можливостей 

для реалізації нових інтерактивних технологій, у результаті чого весь курс навчання іноземної 

мови спрямований не лише на використання його з практичною метою для потреб своєї 

спеціальності, а й на формування особистісно-професійних якостей студентів. 

Розгляньмо докладніше найрезультативніші інтерактивні методи, які 

застосовуються на основі спеціальних текстів (метод вирішення ситуаційних завдань, 

метод рольової гри, метод проектів).  
Метод вирішення ситуаційних завдань (кейс-метод) виник в американській школі 

бізнесу й поширився у сферу освіти. Під час навчання ділової англійської мови метод 

вирішення ситуаційних завдань застосовують у роботі з автентичними текстами, в яких описано 

проблемну (конфліктну) ситуацію, що вимагає неординарного й позитивного рішення. Мета 

методу вирішення ситуаційних завдань – розвиток у студентів здатності приймати рішення.  

Великі можливості для формування особистості майбутнього фахівця на заняттях з 

іноземної мови мають навчальні ігри. У навчальній грі поєднуються два різних принципи 

навчання: принцип моделювання майбутньої професійної діяльності і принцип проблемності.  

Ділові ігри застосовуються як форми відтворення предметного й соціального змісту 

професійної діяльності аграріїв, моделювання системи відносин, що складаються в аграрному 

секторі народного господарства.  

Рольові ігри – форма діяльності, під час якої учасники гри перебирають на себе певні 

ролі і в ігровій ситуації відтворюють дії і взаємовідносини між людьми, що характерні для 

аналогічної реальної ситуації професійного спілкування аграріїв, наприклад, «Співбесіда при 

працевлаштуванні на агрофірму», «Виробничий конфлікт». 

Серед різноманіття нових педагогічних технологій для формування гуманістичної 

спрямованості з урахуванням цілей і завдань навчання студентів аграрних ВНЗ на матеріалі 

суспільно-аграрної тематики найефективнішим поставленим цілям представляється метод 

проектів.  

Метод проектів – це спільна робота викладача і студента, в якій мовне спілкування 

слугує засобом досягнення мети іншої діяльності, спрямованої на пошук вирішення виниклої 

проблеми. Метод проектів завжди передбачає наявність проблеми, суб'єктивно або професійно 

значущої для студентів. Крім того, цей метод – не просто розгляд і дослідження означеної 

проблеми, а й практична реалізація отриманих результатів. Займаючись будь-яким проектом, 

студент повинен вивчити різні погляди й підходи до вирішення проблеми, уміти проаналізувати 

отримані результати і в підсумку захистити свій проект. Водночас у процесі практичної та 

теоретичної діяльності студент набуває знання, і це знання стає його власним знанням, а не 

абстрактною думкою.  
Отже, використання інтерактивних методів навчання іноземної мови сприяє розвитку 

професійного спрямування майбутніх фахівців.  Інтерактивні методи організації навчального 

процесу – дієвий засіб для формування особистісних якостей майбутнього фахівця, що сприяє 

його самореалізації, стимулюванню інтересу до вивчення іноземної мови, залучення до діалогу 

культур, активного дослідження навколишнього середовища. 



616 

 

 

УДК 081 

ХАНЧА Алевтина, студентка 1 курсу  

гуманітарно-педагогічного факультету  

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник - РУБІНСЬКА Б.І. 

канд.пед. наук, доцент  

 

DELIVERY IN A LECTURE OF AGRICULTURAL SPHERE 

Іntonation іs a language unіversal. Communicatіon іs іmpossіble wіthout іntonatіon, because 

іt іs іnstrumental іn conveyіng meanіng. No utterance can exіst wіthout a partіcular іntonation. No 

meanіng can be expressed without it.  

Accordіng to most Russіan and Ukranіan lіnguіsts there are many features, pertaining to it. 

The first feature-pіtch span can be represented as follows: squeak‟ range or normal speakіng range or 

„growl‟ range Placіng іn Voice Range іs another characterіstіcs of іntonatіon. All the scream, shrіek, 

screech, shrіll words suggest a raіsed placіng іn the voіce range. The muttered and murmured 

examples suggest lowered placіng in the voіce range as well as restrіcted pіtch span. Purred has a very 

precіse meaning and іndіcates not only lowerіng in the voіce range, but soft rather than loud speech, 

slow rather than rapіd. Gloomіly and allіed words  dіsappoіnted, depressed, mіserably, grumpіly  

іndіcate lowered placіng іn the voіce range. Earnestly and assocіated words  serіously, gravely, 

soberly іndіcate a drop іnto the „responsіble‟ voіce range. The thіrd feature іs dіrectіon of pіtch. Fall 

means that іt іs unmarked; high rіse  demands a response, repetіtіon of іnformatіon.Tempo іs the 

fourth іmportant component of іntonatіon. Normal tempo  іs usually unmarked; rapіd or slow tempo 

іs marked for attіtude. Pause comes as the next іmportant extralіnguіstіc factor.Іf there is no pause, 

then іt іs unmarked; pause іndіcates that the speaker is consіderіng what to say next or hіs 

hesіtation.Tіmіng of Segments and Syllables can be normal (unmarked)and extended  (emphatіc 

marker). Loudness іs usually normal  unmarked; іf the tone іs loud or soft - some attіtude іs beіng 

expressed. Voіce Settіng can be normal  unmarked; breathy or creaky  some emotіon or attіtude іs 

beіng expressed. Artіculatory Settіng, when іt іs normal, іs unmarked; tense artіculatory settіng 

expresses emotіon. Artіculatory Precіsіon, beіng normal, іs unmarked; whіle precіse/slurred one іs 

expressіng attіtude. Under lіp setting we mean sorts of smіle: warm smіle; cold smіle; generous smіle; 

repressed smіle; smіle with the lіps but not the eyes. Smіles with obvіous attіtudes may express 

frіendlіness, kіndness, happіness, elatіon, trіumph. Smіles connected with sіtuations are greetіngs, 

congratulatіons, the dawnіng of mutual love. Lіp setting can also be contrasted as smіlіng/pursed  

they both express the attіtude of the speaker. [2]. 

We would like to mention here that the "ideal model" of the scientific style talk would be an 

academic informational lecture read aloud or relied heavily upon the set of notes with the attempts on 

the part of lecturers to get their meaning across clearly. The balance between formality and informality 

is obtained in favor of the former. 

The types of this style realization are not so varied as that of the informational intonational 

style though the spheres of discourse are rather numerous . 

Having outlined the contours of the style we shall focus our attention on academic lectures or 

pieces of scientific prose. So we will study the peculiarities of presentations in the agricultural sphere 

and try to specify which of the above mentioned characteristics is typical for them and which are 

unique. 

Simuˈ lated "ˈ Martian ˈ gardens" are ˈ helping NASA ˈ scientists ↗ ˈ learn |ˈ which 

ˈ plants ˈ astronauts ˈ might ˈ be ˈ able to ˈ grow on the ˈ Red ↘ǌ ˈ Planet. ǁ  

A ˈ human ˈ round-ˈ trip ˈ journey to ↗ ˈ Mars| ˈ may ˈ take as ˈ long as ˈ two and a ˈ half 

↗ ˈ years, | and ˈ one ˈ major ˈ challenge for ˈ these ˈ kinds of exˈ tended ˈ missions is 

deˈ termining ˈ how to ˈ pack ˈ enough ˈ food for ˈ those ↘ǌ ˈ astronauts. ǁ  ↗ As such, | 
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ˈ scientists are ˈ studying ˈ ways for ˈ astronauts to ˈ grow their ˈ own ˈ crops and ˈ extend their 

ˈ food ↗ˈ supply, | because ˈ seeds ˈ take ˈ up ˈ less ˈ room and ˈ have a ˈ longer ˈ shelf ˈ life on 

ˈ spacecraft than ˈ full-ˈ grown ˈ plants ↘ǌ ˈ do. ǁ  

ˈ Farming on ˈ Mars is ˈ much ˈ different from ˈ farming on↘ ˈ Earth. ǁ  ˈ Martian ˈ soil 

ˈ consists of ˈ crushed ˈ volcanic ˈ rock with no ˈ organic ↗ ˈ material, | ˈ making it ˈ nearly 

imˈ possible for ˈ plant ˈ life to ↗ surˈ vive, | acˈ cording to a ˈ statement from ↘ǌ NASA. ǁ  

The ˈ soil ˈ being ˈ used in the "ˈ Martian ˈ garden" ˈ was coˈ llected from Haˈ waii and 

↗ˈ chosen |beˈ cause it ˈ simulates the ˈ kind of ˈ soil found on↘ǌ ˈ Mars. ǁ   

ˈ Using this ˈ Hawaiian ↗ ˈ soil, | the researchers ˈ tested how much soil should be ↗ used, 

|and which nutrients should be added to the ↗ soil, | for the various crops to achieve optimal↘ǌ 

growth. ǁ  [1] 

This is a public lecture about searching the best veggies to grow on mars. 

This report is full of excitement and fresh, so we may suppose the audiences were interested 

in it. The aim of the lecture is to convey the basic idea, so the lecturer tries to engage the attention and 

interest to the audience.  

Voice colouring may be reserved, but in the most interesting and excited parts of speech it 

may rise. When part of information is important the speaker can speak loudly, instead if information is 

not so important he can lower the tone. Tempo is usually normal or slow. Pauses are not very long  

Rhythm exhibits a stable pattern. The intonation groups are quite short so that the listener would not 

lose thread of what is being reported. The proposals are not of clutter and complex structures which 

makes it easy to understand. Relationship with the audience is quite formal. At the same time he 

sounds interested, involved, enthusiastic about the subject of his talk. 
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COMPARISON OF OF OLD RUSSIAN AND ENGLISH FAIRY TALES 

History of Old Russian folklore encounters a large number of tales .Many of these exist in 

several embodiments. A fairy tale is nearest to poetry and could be considered as an intermediate stage 

between poetry and prose. A fairy-tale has a specific manner of oral presentation, different from any 

other sort of text. The prosodic organization of a fairy tale creates the effect of euphony which implies 

sound harmony, melodiousness, measured steps of epic character of phonation. The most functional 

features of euphony are rhythmicality and the melody component of intonation. The rhythm of a fairy-

tale is created by the alternations of commensurate tone, loudness and tempo characteristics of 

intonation. Intonation groups are marked by similarity of tone contour and tempo in the head and the 

nuclear tone. Rhythmicality is often traced in alternations of greater and smaller syllable durations. 

The fairy-tale narration is marked by the descending or level tone contour in the head of intonation 

groups and specific compound nuclear tones: level-falling, level-rising, falling-level, rising-level. The 
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level segment of nuclear tones adds to the effect of slowing down the fairy-tale narration and its 

melodiousness.  

Tales may be different. The basic classification divides them as follows: 

1. The Tale of the animals. The main characters and the characters are animals. In Russian 

literature, each animal is an allegory of any human quality. For example, the fox symbolizes cunning 

rabbit - cowardly, and so on. 

2. Fairy tale. It has a rather complex composition. The beginning of a fairy tale, as a rule, is 

the intonation. The tale is a prerequisite, which expresses morals, and the fundamental idea. 

3. Novelistic tale. The hero is a man who does amazing things. Only if fairy tales help the 

hero magical items or unusual animals, the novelistic character uses only his mind. 

4. Everyday life tale. It talks about life in the ordinary world without magic. 

Each tale begins in its own way. Greater attention should be given to introductions of Russian 

fairy tales Peoples in every country have their own tales. Tales are made not only for children; some 

adults read them with a great pleasure. Reading a tale, we are excited, worried and lived with it 

character. We read tales from our childhood, like them, remember and imagine that we are in this tale. 

Some tales became popular in different countries. For example, ―Masha and three bears‖ and 

―Goldilocks and three bears‖. 

The aim of our research is to compare Russian version of the tale ―Masha and three bears‖ 

and English one ―Goldilocks and three bears‖, to find common features and differences in tales 

―Masha and three bears‖ and ―Goldilocks and three bears‖. 

There are many differences and common features. It was already mentioned that our tale is a 

translation of the British one by Lev Tolstoy. In Southey's tale three bears -"a Little Small Wee Bear, a 

Middle-sized Bear, and a Great, Huge Bear" - live together in a house in the woods. Southey describes 

them as very good- natured, trusting, harmless, tidy, and hospitable. Each bear has his own porridge 

bowl, chair, and bed. An old woman (who is described at various points in the story as impudent, bad, 

foul-mouthed, ugly, and dirty and a vagrant) discovers the bears' dwelling. She looks through a 

window, peeps through the keyhole, and lifts the latch. Assured that no one is home, she walks in. The 

old woman eats the Wee Bear's porridge, then settles into his chair and breaks it. Prowling about, she 

finds the bears' beds and falls asleep in Wee Bear's bed. The climax of the tale is reached when the 

bears return. Wee Bear finds the old woman in his bed and cries, "Somebody has been lying in my 

bed, -and here she is!" The old woman starts up, jumps from the window, and runs away never to be 

seen again. In modern version we read about a little girl - Goldilocks, not about this old woman. And 

in the end of this story the girl and the bears are friends. In Old Russian tale there are three bears too. 

But bears have got names – Mihailo Potapovich, Nastasiya Petrovna and Mishutka. 

At first, our girl hadn‘t name, but later she became Mashenka. In our tale bears are not 

friendly. The Father Bear, Mihailo Potapovich is huge, wicked bear, the Mother Bear is not so huge 

and wicked, but she is strict and Mishutka is not as friendly as Small Wee Bear in the British tale. And 

Masha is a good, strayed in a forest girl. 

All tales teach us to be kind, friendly and honest. Tales may be very different. It is connected 

with different cultures and mentalities of two countries. However, children like not only their native 

literature but literature of other countries. 

In conclusion we can say that all fairy tales have common elements such as: 

1. A fairy tale begins with "Once upon a time...‖2. Fairy tales happened long ago. 

3. Fairy Tales have fantasy and make believe in them.4. Fairy Tales have clearly defined 

Good characters vs. Evil characters.5. Royalty is usually present in a fairy tale, a beautiful 

princess/handsome Prince.6. There may be magic with giants, elves, talking animals, witches or 

fairies.7. Fairy tales have a problem that needs to be solved. 8. It often takes three tries to solve the 

problem.9. Fairy tales have happy endings - ―they all lived happily ever after.‖10. Fairy tales usually 

teach a lesson or have a theme. 
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СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Питання особливостей офіційно-ділового стилю англомовних текстів потребує 

ґрунтовного та всебічного аналізу, оскільки взаємозв'язок між прагматичним спрямуванням 

текстів, з одного боку, та вибором мовних засобів, з іншого, залишається недостатньо вивченим. 

Офіційно-діловий стиль слугує для спілкування в державно-політичному, громадському, 

економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською 

діяльністю. Він призначений для регулювання офіційних ділових відносин в зазначених вище 

сферах та обслуговування громадянських потреб людей. Крім того, зазначений стиль 

закріплений за сферою правових відносин, що реалізуються в законотворчості, економіці, 

управлінській та дипломатичній діяльності. До периферії ділового стилю відносять 

інформативну рекламу, патентний стиль і побутову – ділову мову (заяви, пояснювальні записки, 

розписки і т.д.). 

Офіційно-діловий стиль має цілий діапазон жанрів: юридичні, дипломатичні тексти; 

тексти міжнародних документів; урядові тексти; економічні та комерційні тексти. При цьому 

різниця між економічними і комерційними типами текстів мовознавцями поки що невизначена.  

До комерційного жанру офіційно-ділового стилю відносяться тексти зовнішньоторгових 

документів. 

Як і інші мовні стилі, суспільно-усвідомлені як самостійні системи, стиль ділових 

документів має визначені завдання комунікації, загальні для цього стилю закономірності і мовні 

характеристики. 

Для офіційно-ділового стилю характерним є наступне:  

 високий ступінь термінологічної лексики; 

 висока частотність дієслівних іменників, що часто позначають опредмечену дію; 

 розвиток власне канцелярських значень, зв'язаних з переходом дієприкметників у 

клас прикметників і займенників; 

 стандартизація лексичної сполучуваності: звуження значення слів пояснює 

обмеження лексичної сполучуваності слів, поява так званої регламентованої сполучуваності; 

 стандартизація синтаксичних одиниць (речення, словосполучення), що як 

формула відтворюються в тексті документа, що закріплює відповідну ситуацію соціально-

правових відносин; 

 формально-логічний принцип текстової організації, що виражається в поділі 

основної теми на підтеми, використанні пунктів і підпунктів, на які графічно розділяється текст; 

 відсутність емоційності, вузький діапазон мовної експресії; 

 максимальний ступінь етикетних вимог . 

Стандартизація мови ділових паперів забезпечує той ступінь комунікативної точності, 

http://fairytailfanon.wikia.com/wiki/Intonation
http://www.sacred-texts.com/etc/sft/sft06.htm
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що додає документу юридичної чинності. Будь-яка фраза, будь-яке речення повинні мати тільки 

одне значення і тлумачення. Щоб досягти такого ступеня точності в тексті, доводиться 

повторювати ті самі слова, назви, терміни. 

Прагнучи звернути особливу увагу адресата на певну важливу інформацію у тексті 

автори використовують графічні засоби, а саме: курсив, жирний шрифт. Для дипломатичного та 

юридичного мовлення характерне використання латинських та французьких слів та виразів, які 

отримали термінологічне забарвлення. Наприклад: de facto... de jure – фактично… юридично, a 

priori ‒  беззаперечно, завідома, persona grata ‒  бажана персона, persona non grata ‒  небажана 

персона, status quo ‒  дійсний стан, положення. Загальною для всіх різновидів ділового стилю є 

використання всіляких скорочень, абревіатур, складноскорочених слів. Наприклад: М.P. 

(Member of Parliament); gvt (government); pmt (Parliament); i.e. (id est, що рівнозначно 

англійському that is; U.N. (United Nations). 

Отже, для англомовних текстів офіційно-ділового стилю характерними є наступні 

особливості: 1) стильове забарвлення імперативності; 2) точність у висловлюванні, що не 

допускає кількох можливих трактувань тексту; 3) термінологія та фразеологія, характерні лише 

цьому мовному стилю, високий рівень клішованості мовлення, велика кількість латинських та 

французьких запозичень, які отримали забарвлення термінологічності; 4) традиційність засобів 

висловлювання; 5) наявність великої кількості скорочень, абревіатур та складноскорочених слів; 

6) відсутність засобів образності; 7) відсутність емоційних висловлювань. 
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ДІАЛЕКТИ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Діалект – це характерна для певної географічної області або етнокультурної групи 

форма побутування мови, що має стійкі фонетичні, лексичні та граматичні відмінності від 

стандарту, або літературної норми. [3, с.1] 

Діалекти сучасної англійської мови можна розглядати як продовження обласних 

діалектів, які зарекомендували себе в епоху давньоанглійської мови. До теперішнього часу 

зберігся поділ діалектів вузької області в Англії на 1) північний, 2) центральний і 3) південний. 

Лінгвістичне дослідження діалектів англійської мови сходить до 19 століття, коли виник 

інтерес до (сільських) діалектів основних європейських мов в контексті індоєвропейських 

досліджень. Першою помітною фігурою в англійській діалектології став Олександр Елліс 

(середина 19 століття), а потім, трохи пізніше, Джозеф Райт (кінець 19 і початок 20 століття). 

У  групі діалектів англійської мови лондонський діалект займає особливе місце. 

Найбільш ранні свідоцтва про англійську мову в Лондоні ми знаходимо в латинських 

документах, в яких, як правило, містяться власні імена, і насамперед, назви вулиць. [1, с.1] 

Англо-нормандський діалект. Середньоанглійський період в розвитку англійської 

мови охоплює час від 1066 по 1485 роки.  

Середньоанглійські діалекти. Місцеві діалекти, які склалися в Англії протягом 

староанглійського періоду, продовжували розвиватися протягом середньоанглійського періоду. 

Отже, в цей період загальна сукупність діалектів ділиться на три основні групи: 

а) північні діалекти, що включають шотландський і північний діалекти, що склалися на 

основі нортумбрійського діалекту;  

б) центральні, або мідллендськие діалекти, які, у свою чергу, підрозділяються на 

східний і західний мідллендськие діалекти, при цьому в останньому розрізняють північні 

західномідллендський і південний західномідллендський діалекти;  
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в) південні діалекти, що включають у себе кентський, ессекський і уессекський 

діалекти. [2, с.1] 

Північні діалекти. Шотландський і північний діалекти продовжують традиції давній 

нортумбрійський діалект. Спочатку дуже близькі один до одного, але в середньоанглійському 

періоді вони помітно відособляються, причому на основі шотландського діалекту в XVI столітті 

починає утворюватися самостійний шотландський літературний зразок. 

Центральні (мідллендські) діалекти. На основі мерсійського давнього періоду 

склалися центральні діалекти, розташовані на території на північ від річки Темзи до гирла 

Хамбер.  

Південні діалекти. Південні діалекти, що склалися на основі уессекського і кентського 

діалектів древнього періоду, представлені південно-західним і кентським діалектами. 

Лондонський діалект. У кінці середньоанглійського періоду (1400 – 1483) 

лондонський діалект здобув перемогу над іншими англійськими діалектами. На протязі XV 

століття лондонська літературна мова поступово поширюється, витісняючи місцеві діалекти. 

Лондонський діалект XIV ст. увібрав в себе межі різних діалектів. [2, с.2] 

Received Pronunciation як домінуючий стандарт в викладанні англійської мови. 

Існує загальновизнана функціональна типологія англійської мови, представлена Робертом 

Беллом ще в 1980 р, але залишається актуальною і донині. Белл запропонував 10 функціональни 

хрізновидів англійської мови: стандартний, класичний, місцевий, діалектна, креольська, 

піджин, штучний, «Х-іровать мову У», інтер-мову і мову для іноземців. 

Всі діалекти англійської мови поділяються на ротичні (rhotic) і неротичні (non-rhotic). 

Ротичними діалектами називаються діалекти, в яких вимовляється звук r в словах на кшталт 

слова doctor (лікар). Ротичним, є, наприклад, шотландський діалект англійської мови, більшість 

діалектів Північної Америки, індійський діалект. Received Pronunciation, австралійський, 

новозеландський, південно-африканський діалекти - неротичні варіанти англійської мови. [4, 

ст.1] 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ РОБОТИ З АНГЛОМОВНИМИ  

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИМИ ТЕКСТАМИ АГРОБІОЛОГІЧНОЇ 

ТЕМАТИКИ 

Для майбутніх фахівців вільне володіння термінологією є умовою успішної професійної 

діяльності. Саме тому в процесі вивчення англійської мови фахового спрямування перед 

студентом постає завдання  – засвоїти як загальновживані  терміни і поняття, так і 

вузькоспеціалізовану фахову лексику. А для викладача важливим стає пошук ефективних 

методів запам‟ятовування та практичного оволодіння термінологією. Це робить актуальним 

дослідження процесів формування і розвитку термінологічних знань майбутніх фахівців 

агропромислової галузі. 

Дослідженням проблем термінології присвячені наукові роботи К. Авербуха, Д. Лотте, 

http://myvic.com.ua/dialekti-angliyskoyi-movi
http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0b65635a3ac68b4c43a88521316d26_0.html
http://ukrefs.com.ua/print:page,1,28990-Pidgin-English-kak-dialekt-sovremennogo-angliiyskogo-yazyka.html
http://ukrefs.com.ua/print:page,1,28990-Pidgin-English-kak-dialekt-sovremennogo-angliiyskogo-yazyka.html
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Т. Канделакі, В. Даниленка, Г. Винокура, В. Карабан та інш. 

Важливий внесок у розробку питань формування професійно-термінологічної 

компетентності зробили Д. Бобова, З. Гирич, Н. Голуб, Г. Онуфрієнко, І. Дроздова, М. Гуць. 

Проблеми формування  термінологічної компетентності досліджували Л. Барановська (створила 

дидактико-методичну систему поетапної підготовки студентів з професійного спілкування, 

дослідила роль знань зі спеціальної термінології у фаховій підготовці майбутніх аграрників); 

В. Борщовецька (розробила методику навчання іншомовної фахової лексики студентів 

економічних спеціальностей); Л. Вікторова (запропонувала методику засвоєння фахової 

ветеринарної термінології латинського та грецького походження), А. Дьомін (обґрунтував 

процес засвоєння нових термінів на психофізіологічному рівні, розробив шляхи оптимізації 

навчання студентів-аграрників фахової термінології).  

Під професійно-термінологічною компетенцією розуміємо здатність влучно та доцільно 

використовувати фахові терміни, знання з логіки висловлювань та структури формулювань, 

набуті вміння та навички граматично правильно будувати речення та власний діалог у ситуаціях 

професійного спілкування, спираючись на досвід, отриманий під час вивчення дисциплін 

біотехнологічного спрямування у вищому навчальному закладі, при цьому мотивуючи себе 

відповідністю обраному фаху та високими результатами в професійній діяльності і розуміючи, 

що запорукою успіху є постійне відпрацьовування навичок та саморозвиток особистості.  

Термінологічна лексика необхідна студентам насамперед при читанні спеціальних 

текстів за фахом у вищому закладі освіти з метою отримання професійної інформації, для 

ведення професійно-орієнтованої бесіди або дискусії із зарубіжними фахівцями, а також при 

написанні анотації, реферату чи повідомлення. Тому викладачеві англійської мови для 

спеціальних цілей необхідно розуміти, які основні властивості термінологічної лексики, як 

семантизувати її значення у спеціальних текстах, за допомогою яких вправ активізувати її 

подальше вживання в усному і писемному мовленні.  

Очевидно, що вивчення термінологічної лексики при викладанні іноземної мови 

професійного спрямування буде тим успішнішим й ефективнішим, чим краще зроблений вибір 

іншомовного фахового матеріалу, який залучається до навчального процесу. Таким базовим 

матеріалом є, перш за все, тексти фахового спрямування, які вважаються «джерелом для 

розширення фахового термінологічного словника». 

Використання фахових автентичних текстів, зміст яких відображає реальне мовлення 

носіїв або компетентних користувачів мови, допоможе студентам оперувати основними 

термінами професійного напряму, формувати мовленнєві навички та вміння, життєво необхідні 

для реального професійного спілкування.  

Робота над текстом за фахом починається з подачі та фонетичного опрацювання 

термінів і термінологічних словосполучень як ізольовано, так і в реченнях при виконанні 

умовно-мовленнєвих вправ рецептивного і репродуктивного характеру.  

Як свідчить практика, на початковому етапі вивчення англійської мови професійного 

спрямування студенти більш зацікавлено й продуктивно опрацьовують термінологію сучасних 

текстів науково-популярного стилю. А студенти старших курсів, в яких уже сформовано 

предметно-понятійну базу, які розуміють терміни рідною мовою, опрацьовують самостійно 

термінологію з неадаптованих автентичних текстів наукового стилю. Такий вид 

«ознайомлювального» або «пошукового» читання необхідний студентам як для підготовки до 

написання рефератів, доповідей так і для майбутнього професійного росту, поглиблення знань з 

фаху. 

Продуктивність засвоєння термінів та їх активне використання в усному та писемному 

фаховому мовленні багато в чому залежить від відповідної системи вправ, послідовно 

спрямованих як на ґрунтовне засвоєння термінології, так і на активізацію вмінь говоріння та 

слухання, необхідних для застосування цієї термінології в конкретних ситуаціях.  

Серед великої кількості репродуктивних вправ ефективним є використання таких: дати 

усно визначення фаховим термінам українською мовою, підібрати терміни до запропонованих 

визначень, скласти термінологічний словник до тексту з фахового підручника.   
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Щоб семантизувати термін, встановити наявні зв'язки з іншими термінами, які входять 

у визначену сукупність термінів, необхідно дати його тлумачення у певному контексті, який у 

свою чергу, допомагає здогадатись про відповідне значення терміна, не вдаючись до його 

перекладу. У відриві від контексту, як вважають деякі дослідники, термінам властива 

багатоаспектність і поняттєва складність, у них з'являється багатозначність і синонімія, навіть 

експресивна забарвленість.  

Для семантизації термінів доцільно застосовувати такі способи: 1) визначення похідних 

термінів; 2) деривація термінів; 3) пояснення термінів засобами англійської мови; 4) підбір 

термінологічних синонімів; 5) підбір антонімічних термінів; 6) порівняння термінів 

британського та американського варіантів англійської мови; 7) переклад. 

Практичне застосування розглянутих способів перекладу агробіологічної термінології 

сприяє формуванню термінологічної компетентності, наявність якої відкриває майбутнім 

фахівцям агробіологічних спеціальностей можливість для розвитку та досягнення професійного 

успіху в агропромисловій галузі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ УКРАЇНСЬКОЮ 

МОВОЮ  

Переклад – різновид міжмовного спілкування, рецептивно-продуктивної мовленнєвої 

діяльності. Термін «переклад» можна витлумачити у двох значеннях. Це, по-перше, процес 

перетворення однієї мови на іншу, що можна передати синонімом перекладання. По-друге – 

результат процесу перекладання [1, с. 8]. Головним завданням перекладача є передача змісту 

першотвору мовою перекладу. 

Нерідко в художніх текстах можна зустріти такі історично сталі сполучення слів, 

фразеологізми, в яких слова не можна розглядати як окремі одиниці. Це надзвичайно складне 

явище, вивчення якого потребує специфічних методів дослідження, а також використання даних 

інших наук – лексикології, граматики, стилістики, фонетики, історії мови, культурології, історії, 

філософії, логіки та країнознавства [2, с.5]. 

Фразеологізм – стійке за складом та структурою, лексично неподільне і цілісне за 

значенням словосполучення чи речення, яке виконує функцію окремої лексеми. Вивченням 

цьогоявищазаймались такі класики англійської філології: І.Є. Анічков, Р. Гіббс, Дж. Лакофф, 

І.В. Арнольд, В.В. Виноградов, А.Н. Баранов, Н.М. Шанський, А.В. Кунін. Досліджували цю 

проблематику і такі відомі лінгвісти, як Л.С. Бархударов, Т.А. Казакова, С.П. Ковганюк, 

С.В. Засєкін, В.В. Коптілов. 

Відомий російський літературознавець та філолог В.В. Виноградов виділив три основні 

типи фразеологічних одиниць: 

1. Фразеологічні зрощення, або ідіоми – немотивовані одиниці, що виступають як 

еквіваленти слів. Тобто це абсолютно неподільні стійкі поєднання, загальне значення яких не 

залежить від значення складових їх слів:to be bread with cold (промерзнути до кісток), kick the 

bucket (загнутися, померти). 

2. Фразеологічні сполучення – усталені фразеологічні вирази. До їх складу входять 

слова як з вільним, так і з фразеологічно зв'язаним значенням: to pay attention to smb. (звертати 

увагу на когось), a pitched battle (запекла сутичка). 

3. Фразеологічні єдності – мотивовані одиниці лише з одним цілісним значенням. В них 

за наявності загального переносного значення чітко зберігаються ознаки семантичної 
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роздільності компонентів: to have other fish to fry (мати важливіші справи), to be narrow in the 

shoulders(не розуміти жартів). 

Найголовніше завдання перекладача – помітити та розпізнати фразеологізм у тексті. 

Найчастіше їх можна помітити через не сполучуваність з загальним сенсом тексту. У кожній 

мові існує декілька видів фразеологізмів: ті, які широко вживаються та зафіксовані у словнику; 

застарілі фразеологізми, які виходять з ужитку, але зафіксовані в словнику;широко 

використовувані фразеологізми, які з тих чи інших причин не зафіксовані в словнику.  

Наступна проблема, яка може виникнути при їх перекладі – це невідповідність 

англійських та українських фразеологізмів. З національно- культурної точки зору подібні за 

змістом фразеологізми можуть мати різну стилістичну забарвленість та передавати різний 

настрій. Візьмімо такий англійський вираз:when the queen Ann was alive. В більшості випадків 

він буде позначати саме давні часи, а не конкретно період її правління. Тому в українській мові 

цей фразеологізм неможливо перекласти без втрати прихованого сенсу і національного 

колориту виразу. На нашу думку, коректним в цьому випадку буде переклад: у середньовічні 

часи. 

Дослідники виділяють такі способи перекладу фразеологізмів: 

1. Еквівалентний. Такий тип перекладу можливий, коли в обох мовах існують історично 

зафіксовані поняття з паралельним значенням. Тобто в обох мовах фразеологізми збігаються за 

значенням та образною основою. 

2. Аналог. В цьому випадку переклад здійснюється за допомогою фразеологізму, який 

має таке саме або близьке значення, але повністю чи частково відрізняється за образною 

основою. Наприклад, аналогом українському «Коли рак на горі свисне» може бути англійське 

«When the pigs fly» - обидва вони позначають нереальну дію. 

3. Антонімічний переклад. Переклад негативного значення за допомогою позитивної 

конструкції і навпаки. 

4. Калькування. Цей тип перекладу використовується, коли автор хоче виділити саме 

образну основу фразеологізму.  

5. Описове витлумачення. При цьому передається лише логіко-понятійний смисл. 

Наприклад, візьмімо один із рядків вірша Шевченка «з торбою ходити» англійською мовою 

його можна перекласти як «to be a beggar»(що буквально означає «бути жебраком»). 

6. Концептуальне відтворення.Тут здійснюється перебудова форми при зміщенні сенсу 

в обох мовах. 

7. Комбінований переклад. Не завжди фразеологізм вдається перекласти за допомогою 

лише одного зі способів. Український аналог не в змозі передати в повному обсязі значення 

англійського фразеологізму, чи втрачає колорит, закладений в першоджерелі. В цих випадках 

робиться калькований переклад, а потім йде описовий переклад з використанням українського 

аналогу для порівняння. 

При перекладі фразеологізмів слід звертати увагу на їх походження. Англійські 

фразеологічні одиниці можуть мати наступне походження: 

1. Біблеїзми.«Daily bread» - хліб насущний, засоби до існування. Щоб зрозуміти сенс 

таких фразеологізмів потрібно спершу детально проаналізувати першоджерело, в нашому 

випадку Біблію, та потім провести паралелі. 

2. Шекспіризми. Гадаємо, що всі чули про такого славного майстра слова як Вільям 

Шекспір. Сьогодні, чимало рядків з його творів стали крилатими висловами та широко 

використовуються в англійській мові. Наприклад, «Cakes and ale» - безтурботні веселощі, 

насолоду життям, «пироги і пиво» ("Twelfth Night"). 

3. Фразеологізми, запозичені з художньої літератури Стародавньої Греції та 

Стародавнього Риму:«the apple of discord» – яблуко розбрату. 

4. Вирази запозичені з художньої літератури: 

Д. Дефо:«man Friday» – П'ятниця; вірний відданий слуга (на ім'я вірного слуги в романі 

«Robinson Crusoe»). 

Для адекватного перекладу потрібно дотримуватись таких етапів : 
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1) Уважно прочитати фразеологізм. 

2) Виписати всі незнайомі слова, та здійснити їх переклад, користуючись словником 

за необхідністю. 

3) Зіставити приблизний переклад враховуючи контекст. 

4) Виконати переклад фразеологізму з урахуванням особливостей рідної мови. 

Варто пам‘ятати що особливістю фразеологічних одиниць, яка відрізняє їх від 

загальних словосполучень, є ідіоматичність. Згідно з цією характеристикою загальне значення 

фразеологізму не дорівнює сумарному значенню його компонентів, а навіть навпаки, часто це 

значення не має нічого спільного із значеннями слів, які входять до нього. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ГАЗЕТНОЇ ЛЕКСИКИ 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах переклад 

газетно-публіцистичних текстів набуває особливого значення, виступаючи як засіб реклами і 

спосіб інформування громадськості. Обсяг видаваних щорічно газетно-інформаційних текстів, 

орієнтованих на іншомовну (англомовну) аудиторію достатньо великий й відповідно до 

розширення міжнародних зв'язків продовжує збільшуватися. Тут й виступи державних, 

партійних й громадських діячів; публікації хроніки, новин економіки й спорту ну і звичайно ж 

реклама. 

Мета роботи:  дослідити лексико-граматичні аспекти перекладу, передати 

екстралінгвістичні проблеми перекладу, показати особливості номінації абревіатур в газетно-

інформаційному тексті, а також розкрити стилістичні засоби, що найбільш вживаються, в 

газетно-інформаційних текстах. 

Об’єктом дослідження є особливості перекладу газетних заголовків та текстів газетно-

інформаційних матеріалів. 

Предмет дослідження: лексика газетного тексту. 

У час динамічного розвитку, що постійно відбувається й впливає на усі сфери людської 

діяльності, час, коли обмін інформацією став, можливо, як ніколи грандіозним, 

прямопропорційно ростуть й вимоги до перекладу, а саме до якісних параметрів. 

Матеріали газетно-інформаційного жанру складають основний зміст газетних текстів. 

Перекладачу газетно-інформаційної літератури часто доводитися перекладати зі статтею й 

замітки інформаційного характеру з англійських й американських газет, й тому слід добре знати 

стилістичні особливості таких матеріалів. 

Граючи важливу роль житті суспільства, газетно-інформаційне повідомлення у тому чи 

іншому ступені привертає до собі увагу представників різних суспільних наук – економічної 

теорії, права, соціології, психології, а також ця сфера привертає увагу й лінгвістів. В тому числі 

– лінгвістів-перекладачів. 

Матеріали газетно-інформаційного жанру складають основний зміст газетних текстів. 

Перекладачу суспільно-політичної літератури часто доводиться перекладати статті та замітки 

інформаційного характеру з англійських та американських газет і перекладач має бути добре 
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ознайомлений зі стилістичними особливостями таких матеріалів. 

Газета  засіб інформації, а також засіб впливу на широку та неоднорідну аудиторію 

читачів. Так як газету зазвичай читають в умовах, коли важко зосередитись (в метро, за обідом, 

після роботи і т. п.), то існує необхідність подавати матеріал стисло, але повідомивши всю 

необхідну інформацію. 

Загальна картина англомовної преси досить різноманітна, починаючи від серйозних 

видань і до «жовтої преси». 

Для практичної роботи перекладача найбільш істотними є наступні характерні риси 

англомовної преси: 

1.Розмовно-фаміл'ярний характер ряду матеріалів. 

2. Емоційна забарвленість шляхом вживання жаргонізмів, перифраз. 

3. Офіційність титулів та звернень. 

4. Специфічність газетних заголовків. 

5.Лексичні особливості газетно-інформаційних матеріалів. 

6. Вживання термінів. 

В газетно-інформаційному стилі дуже широко вживаються власні назви, імена, що 

роблять повідомлення більш конкретним описуючи якісь події у певній місцевості, або тих, що 

стосуються певних людей або установ. Через це у рецептора мають бути певні попередні 

знання, які дозволять йому пов'язати назву з предметом чи об'єктом, що називається. 

Ще однією особливістю цього жанру є намагання англомовних журналістів зробити 

сухе повідомлення більш емоційно яскравим за рахунок вживання в тексті жаргонізмів. 

Зазвичай при перекладі вони не передаються. 

Особливістю англомовної преси є звичайно заголовки газетних матеріалів. Автори 

статей докладають максимум зусиль аби заголовок їх статті складався з якомога меншої 

кількості слів, при цьому передавав інформацію про яку йдеться і привертав до себе увагу 

читача так аби читач побачивши заголовок вже був зацікавлений придбати газету і прочитати 

саме ту статтю, заголовок якої йому видався цікавим з інформаційної точки зору.   

Перекладач має гарно розуміти зміст газетного заголовку та вміти гарно та правильно 

його передати з мови оригіналу на мову перекладу. Адже для заголовків американських газет 

характерним є і те, що заголовок може мати подвійний зміст, так як комбінація слів 

підбирається таким чином, що за змістом можна зробити абсолютно протилежні переклади, 

тому дуже важливо відчувати цей нюанс. Наприклад заголовок «Milk drinkers are turning to 

powder» можна перекласти як «Люди, що п'ють молоко перетворюються на порошок» хоча, 

звичайно, правильно перекласти необхідно як «Люди, які полюбляють молоко, починають 

вживати сухе молоко». 

У сучасному світі, вивчення загальної теорії перекладу є достатньо необхідною наукою, 

не кажучи вже про теорію газетно-інформаційного перекладу. Дослідження особливостей 

перекладу цього жанру зважаючи на постійне збільшення видань газетно-інформаційних 

матеріалів набуває значної популярності. Тому збільшується і необхідність вивчати іноземну 

мову, а саме англійську, з метою подальшого її практичного використання в газетно-

інформаційній сфері. Саме у цьому і полягає актуальність даної теми. 

Переклад газетно-інформаційних матеріалів є достатньо творчим процесом, але 

перекладач має враховувати: мету тексту, характер користувача, мовні якості тексту оригіналу, 

культурні та індивідуальні можливості мови в культурному аспекті користувача та багато 

іншого. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ 

У сучасному мовознавстві дискурс розглядається як мовленнєве явище, що складається 

з учасників комунікації, ситуації спілкування та тексту як його продукту. Існує досить багато 

трактувань терміну «дискурс». Так, Т. Ван Дейк розглядає дискурс як «розмиту», нечітку 

категорію. Інші вчені вказують на полісемію дискурсу, навіть вбачають омонімічні розбіжності 

окремих значень, оскільки в різних науках ця категорія вживається з дещо різним значенням. 

Поняття дискурсу асоціюється з усіма виявами комунікації в суспільстві 

(комунікативний дискурс, мовний, вербальний, невербальний, сучасні дискурсивні практики, 

дискурс мовчання), комунікацією у межах окремих каналів (візуальний, слуховий, тактильний), 

виявом правил спілкування, способів викладу та втілення прагматичної мети мовців (етикетний, 

лайливий, дидактичний).  

Дискурс визначають також як носія різних типів інформації в комунікації: раціональної 

(раціоналізму, об'єктивний, суб'єктивний, правди, істини, брехні); духовної віри, світобачення 

(духовний, сакральний, релігійний, філософський, метафізичний, християнський, 

протестантський, православний, міфологічний, міфічний, апокаліптичний, символічний). Дехто 

з учених ототожнює дискурс із предметом дослідження різних наук (соціологічний, 

політологічний, філологічний). У багатьох текстах дискурс сприймається як вияв культурної 

комунікації (дискурс культури, культурний, модернізму, постмодернізму), етнокультурних 

особливостей спілкування (міжкультурний, різномовний, іншокультурності), культурно-

історичних особливостей комунікації (дискурс Нового часу, Відродження).  

Поняття дискурсу часто асоціюється з типами та формами мовлення, принципами 

побудови повідомлення, його риторикою (монологічний, діалогічний, наративний, риторичний, 

іронічний тощо), характеристиками мовлення окремої людини і груп людей (особистісний, 

неповторний, колективістський, авторитарний). Розглядають дискурс і як функціональний 

стиль, різновид мовлення (усний, писемний, науковий, художньо-белетристичний, діловий, 

літературний), різновид функціонального стилю, його реалізацію в різних сферах спілкування 

(юридичний, судовий, газетний, кінодискурс, рекламний, святковий); як жанр художньої 

літератури (прозовий, ліричний, драматичний). 

Літературний дискурс є одним із найдавніших. Існує думка, що у літературній 

комунікації форма має важливіше значення, ніж зміст, а тому в його межах істотну роль 

відіграють засоби полегшення сприйняття: ритм та рима. Проте у художній комунікації 

найважливішу роль відіграє особа автора. У сприйнятті художнього тексту вагоме значення має 

читач, який надає йому особистісних смислів, перетворює на дискурс. 

Мистецтво створення художнiх образiв полягає у тому, щоб через використання різних 

лiнгвiстичних засобів актуалiзувати у свiдомостi читача систему таких екстралiнгвальних 

образних стосункiв, якi не залишать його байдужим, зможуть викликати у нього емоцiї, 

привернуть увагу й сформують iнтерес до зображуваного. Яскравiсть і семантична насиченiсть 

авторських новотворiв зумовлює їх вагомiсть при створеннi авторами художнього образу. 

Отже, викладене свідчить, що у лінгвістиці існують різні підходи до визначення 

поняття дискурсу. Численні дослідження дискурсу свідчать про те, що на сьогодні науковцями 
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встановлено типологію дискурсу, з'ясовано структурні характеристики цього багатовимірного 

явища, виявлено основні універсальні та специфічні властивості окремих типів дискурсу. 

Досліджуваний нами художній тип дискурсу – одне з найскладніших понять у теорії дискурсу. 

Кожен лінгвіст тлумачить його по-своєму, враховуючи ті чи ті аспекти його природи. Художній 

дискурс – це втілення вербального повідомлення, що передає предметно-логічну, естетичну, 

образну, емоційну й оцінну інформацію, обʼ єднану в художньому змісті тексту в єдине ціле. 
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ВХОДЖЕННЯ ЖАРГОНІЗМІВ І СЛЕНГОВИХ ОДИНИЦЬ У ЛІТЕРАТУРНУ 

АНГЛІЙСЬКУ МОВУ 

Мова – це специфічна форма відображення дійсності. Вона реагує на різні 

трансформації, що відбуваються в нашому житті, які пов'язані зі зміною культурних орієнтирів 

і  цінностей.  

Можна спостерігати вживання сленгових одиниць і жаргонізмів у всіх сферах, 

представниками майже всіх соціальних, вікових, професійних груп.  

Актуальність статті полягає в тому, що сленг і жаргонізми в даний час є необхідними 

частинами мови. Їх використовують в різних сферах діяльності, вони мають свої особливості і 

надають жвавість мові. З жаргонізмами і сленгом людина стикається постійно, і для того щоб 

зрозуміти все сказане, вона повинна бути добре ознайомлена з цими поняттями. 

Сленг та жаргон в англійській мові відіграє досить важливу роль, яка визначає розвиток 

всієї мови в цілому, її своєрідність і відмінність від інших мов світу. [4, с.29] 

Жаргонна лексика – це соціально обмежена група слів, сукупність особливостей 

розмовної мови людей, об'єднаних спільністю інтересів, занять і суспільним становищем. 

Сленг – набір особливих або нових значень уже існуючих слів, що вживаються в різних 

групах людей (професійних, громадських, вікових тощо). 

Розбіжність в стилістичній оцінці сленгу та жаргону виражається в тому, що одні 

автори вважають, що вони засмічують і псують літературну мову. Інші навпаки, вбачають у 

цьому елемент, що надає мові жвавості і образності, сприяє збагаченню і вдосконаленню 

мови.[1, c. 285]. 

Професор Б.А. Ільіш, відзначаючи багатство і різноманітність англійського сленгу і 

жаргону, вважає цю область лексики вельми цікавою і такою, що заслуговує дослідження як 

самостійна одиниця мови [3, с. 319]. 

Дотримуючись визначення, запропонованого в радянській літературі, сленг можна 

поділити на: 

1) загальний сленг – образні слова і стійкі словосполучення з яскраво вираженим 

емоційним забарвленням, і є стилістичними синонімами слів літературної мови. 

2) спеціальний сленг – слова і словосполучення, що входять в ту чи іншу спеціальну 

або професійну лексику: сленг моряків, солдатів, сленг різних соціальних угруповань, 

наприклад: кокні, тобто діалект простих людей Лондона, світський жаргон, злодійський жаргон 

[2, с.137]. 

Було б неправильно стверджувати, як це роблять деякі автори, що слова сленгу не 

відповідають нормам літературної мови. Тому що утворюються вони за допомогою тих же 

продуктивних в мові способів словотворення, і з тих самих моделей, що і інші неологізми. Між 

сленгом та іншою лексикою немає непрохідних кордонів, навпаки, слова сленгу часто 

виникають як переосмислення слів і виразів загальнолітературної лексики, а потім 
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повертаються в літературну мову в своїх нових значеннях. 

Сленг за своєю природою вимагає постійного оновлення. Більшість слів  порівняно 

недовговічне, і, якщо вони не закріплюються в мові, тобто не йдуть з сленгу в 

загальнолітературну лексику, то вони випадають з мови, витіснені новими словами. Слід 

звернути увагу на те, що слова сленгу існують вже з XVI століття.[1, c. 285]. 

Крім того, лексикологія не встановлює будь-яких мовних нормативі, - це справа 

стилістики. У завдання лексикології входить вивчення і опис словникового складу мови, а не 

їхня оцінка. Сленг заслуговує опису хоча б тому, що дуже характерний для розмовної мови в 

сучасній англійській. Дуже розвинений сленг в англійській мові в США і Австралії, звідки 

багато слів і виразів переходять в мову англійців. 

Отже, у наш час високих швидкостей мова теж піддається стрімким змінам. Слова і 

вирази спрощуються, скорочуються, їм вигадують інші назви. Тому сленг і жаргонізми 

отримали таку перевагу, і починають розвиватися великими темпами. Дуже важко відкинути або 

ігнорувати будь-який сленговий вираз, якщо він якомога повно і точно відображає ідею, думку, 

стан на даний момент мовлення. 
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ПСИХОЛІНГВІСТИКА 

Визначень цього поняття є доволі багато, оскільки кожен лінгвіст тактує його по-

своєму. Є як і прості для розуміння так і доволі складні поняття. Ось деякі з них: 

Психолінгвістика – це наука, що вивчає психологічні та лінгвістичні аспекти мовної 

діяльності людини, соціальні та психологічні аспекти використання мови в процесах мовної 

комунікації. (Вадим Глухов і Ковшиков Валерій «Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності»). 

Психолінгвістика – це науковий напрямок, що вивчає природу і функціонування мови та 

мовлення, використовуючи дані та підходи двох наук - психології та лінгвістики. (В.Н.Дружинін 

«Психологія. Підручник для гуманітарних вузів»). 

Психолінгвістика (від психо... і лінгвістика) – галузь мовознавства, що вивчає процеси 

мови з погляду відповідності змісту висловленого комунікативному намірові. (Словник 

іншомовних слів Мельничука) 

Основною метою психолінгвістики є описати та пояснити особливості функціонування 

мови і мовлення як психічних феноменів. 

Предметом її вивчення насамперед є мовна діяльність людини, її психологічний зміст, 

структура, форми в яких вона реалізується та виконувані нею функції  

Іншим найважливішим предметом вивчення психолінгвістики є мова, як основний засіб 

здійснення мовленнєвої діяльності, функції основних знаків мови в процесах мовної 

комунікації. 

І останнім, але не менш важливим, предметом дослідження цієї науки є людська мова, 
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як спосіб реалізації мовної діяльності. 

Історія виникнення і розвитку Леонтьєвим на три основні етапи. Представниками 

першого покоління були: Ч. Осгуд, Дж. Керролл, Т. Сібеок, Ф. Лаунсбері  та інші. Найбільш 

яскравими представниками другого покоління були: Дж. Міллер, Н. Хомський (Чамскі) і 

Д. Слобін. Психолінгвістика третього покоління, або ж як її назвав видатний американський 

психолог і психолінгвіст Дж. Верчу «нова психолінгвістика» пов‟язана з такими іменами: 

 В США з іменами Джерома Брунера і Дж. Верча 

 У Франції з іменами Жака Мелера, Жоржа Нуазі, Даніель Дюбуа 

 В Норвегії з ім‘ям видатного та талановитого психолінгвіста Р. Ромметвейта. 

Психолінгвістика як наука виникла в 40-50-х роках ХХ ст.  

Причинами її виникнення було: 

 Після війни, в умовах масової міграції, виникла необхідність навчання іноземним 

мовам різних груп населення; 

 Необхідно було відновлювати мовлення при його порушеннях; 

 Необхідність в обміні інформацією на великих відстанях через технічні засоби 

комунікації; 

 Ідентифікація особистостей по мовленню. 

Сам термін «психолінгвістика» вперше було вжито в 1946 році Миколаєм Пронко в 

статті «Мова і психолінгвістика». Але в науковому вжитку він з‟явився лише в 1953 році в місті 

Блумінгтоні (США) на міжуніверситетському дослідницькому семінарі, який був організоманий 

трьома психологами Дж. Керроллом, Ч. Осгудом і лінгвістом Т. Сібеоком. 

Протягом років значення «психолінгвістика» зазнавало змін, а отже і предмети 

дослідження змінювались. 

В 1954 році одне з найперших визначень цього поняття Дж. Осгуд (засновник 

американської психолінгвістики). В якому зазначалось, що психолінгвістика має справу з 

процесами кодування і декодування мовних сигналів, співвідносячи їх із станом учасників 

комунікації.  

Згодом психолінгвістик Леонтьєв Олексій Олексійович також дав свої декілька 

визначень психолінгвістики. Одне з яких «психолінгвістика – це наука, що вивчає процеси 

мовотворення, а також сприймання і формування мовлення в їх співвідношенні з системою 

мови». Аналізуючи це визначення ми розуміємо, що ця психолінгвістика повина вивчати 

творення мовлення, сприймання мовлення а також формування мовлення (в онтогенезі). 

Сучасна психолінгвістика досліджує мовлення – як вид діяльності. 

Є декілька методів дослідження психолінгвістики: спостереження, самоспостереження, 

експеримент, описові методики, порівняльно – описові. 

Найтісніше психолінгвістика пов‟язана з: загальною психологією; психологією 

особистістю; когнітивною психологією; соціальною психологію; психологією розвитку; 

етнопсихологією. 

Близька психолінгвістиці герменевтика – наука про розуміння текстів. 

Дотичні до психолінгвістики і поняття гендерної лінгвістики, що вивчає відмінності в 

мові чоловіків і жінок. 

У вітчизняній психолінгвістиці є розділ пов‟язаний з масовою комунікацією. Теорія 

масової комунікації вивчає сприймання текстів радіо, газет, ефективність телебачення, вплив на 

свідомість людини політичних гасел, реклами. 
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ЕТИМОЛОГІЯ ТА СТРАТИФІКАЦІЯ АМЕРИКАНСЬКОГО СЛЕНГУ В 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ 

Дослідження сленгу у мовному середовищі стикається з проблемою ідентифікації цього 

поняття. Ця проблема пов‘язана, в першу чергу, з термінологічною плутаниною щодо самого 

поняття «сленг». Багато науковців об‘єднують під цим визначенням й арго, й жаргон, й 

професіоналізми, й інші близькі, проте все ж відмінні від сленгу явища. 

Значення сленгу, запропоноване різними науковцями, потребує або значних уточнень, 

або взагалі є досить поверхневими чи навіть помилковими. Єдиного загального визначення 

терміну не існує, a різні посібники демонструють відмінні одне від одного тлумачення: 

«нецензурна мова», «мова неписьменних і безпутних людей», «поезія простої людини». 

Сленг, за своїми лексико-семантичними особливостями, належить до специфічних 

засобів мовного спілкування, за допомогою яких реалізується необхідність і здатність 

ототожнювати власну особистість з різноманітними соціальними групами, a звідси витікає 

невпинний процес утворення діалектів. З погляду ідентифікації поняття, «сленг» є більш 

ширшим за своїм значенням, ніж жаргон чи арго. У деяких джерелах, де немає синонімічного 

використання цих визначень, жаргон й арго вважають підпорядкованими частинами цілого 

мовного явища – сленгу. Різне тлумачення «сленгу» простежується у науковців з різних країн 

світу. Сленгові номінації можна віднести до окремих лексично-стилістичних утворень. 

Сленгові новоутворення можуть носити стилістично нейтральний і стилістично знижений 

характер. Саме ці поняття являють собою підґрунтя для встановлення взаємозв‘язку між 

культурою мовлення та сленговою лексикою. Стилістично нейтральні сленгізми не засмічують 

мову, a стилістично низькі вважаються явищем деструктивним. У переважній більшості 

випадків, коли йдеться про молодіжний сленг, люди звертаються саме до тих лексичних 

одиниць, які є стилістично зниженими. Якраз через це виникає нерозуміння молодіжної 

підмови, її заперечення, що одночасно провокує вживання не лише даних лексем, але й перехід 

на нецензурну лексику. 

Сленг – найбільш динамічний шар лексико-семантичної системи мови, який швидко 

поновлюється, тому він є своєрідним лінгвістичним полігоном, на якому перевіряються нові 

елементи мови, які потому частково засвоюються літературною мовою. Сленг вказує тенденції 

можливого розвитку мови в майбутньому. 

Англійський молодіжний сленг являється невід‘ємною частиною англійської мови та 

культури. Приїхавши в англомовну країну, ви одразу відчуєте різницю між літературною, 

граматично правильною, англійською мовою та її розмовним варіантом. Найпопулярнішими 

мовними одиницями англійського молодіжного сленгу є: Bro, brother – friend - товариш, друг; 

To get a kick – to enjoy – насолоджуватися; To trash somebody – to criticize – критикувати; A 

number – clothing; Scream – funny; Bucks, dough – money – гроші; To drag – to forse; To sponge – 

to borrow – позичати; To roll in bucks – to be reach; Gee – well; Drop-dead – really; To rip off – to 

steal; Rich for smb’s blood – too expensive; Hold it down – don’t talk so loud – тихіше; To bug smb – 

to upset – засмучувати; A joined – a place – місце; Holy cow! – holy Graal! – holy shit! – Wow! – 

вау, о, боже. 

Важливе значення має виокремлення сленґу серед інших прошарків мови – жаргону, 

діалектів, неологізмів й ідіом. Вивчення сленґу тісно пов‘язане з мовною нормою. Деякі 

сленгізми мають еквіваленти в літературній мові, проте вони є лише графічними й 

фонетичними еквівалентами. За значенням вони походять не з літературних слів, a з 

різноманітних діалектів. 

Значною мірою сучасний сленг зобов‘язаний своїм розвитком і популяризацією 

сучасному кіномистецтву, що швидко розвивається, об‘єднує людей усього світу незалежно від 

громадянства, соціального становища чи мови. Мова сучасних кіногероїв має багату палітру 

сленгу, що зорієнтована на молоде покоління. Головною функцією сленгу в кіномистецтві є 

допомога в розкритті образів головних персонажів. Це стилістичний засіб, який дає змогу 
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побачити справжню суть людини. Ми дізнаємось про те, чи є ця людина підлітком, чи 

дорослою людиною, з якої родини вона походить, до якого соціальної групи вона належить і 

ким працює. 
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ 

Поняття дискурсу є одним із основних понять лінгвістики тексту. Сучасні уявлення про 

дискурс віддзеркалюють увесь хід лінгвістичної науки. Вивченням цього поняття займалась 

велика кількість науковців, незважаючи на це, на сучасному етапі лінгвостилістичних досліджень 

проблеми виникнення та функціонування різних типів дискурсу надалі привертають увагу багатьох 

вчених. Сфера вживання терміну «дискурс» стає надзвичайно широкою, а дискурсивний аналіз 

текстів все частіше застосовується науковцями, що і визначає актуальність цієї роботи. 

У сучасній лінгвістиці саме поняття дискурсу ще не отримало однозначного 

визначення, дискурс тлумачиться як: надфразовий взаємозв'язок (єдність) слів; усно-розмовна 

форма тексту; взаємодія, інтеракція особистостей; діалог; полілог; мовленнєва практика; група 

висловлювань, пов'язаних між собою за змістом тощо. При цьому важливо враховувати, що в 

неосяжній множині різних визначень поняття «дискурс» немає і не передбачається такого його 

визначення, котре можна було б вважати єдино правильним. Більше того, не можна навіть 

стверджувати, що всі існуючі на сьогодні дефініції дискурсу сприймаються як синонімічні 

поняття. 

Щодо наукового дискурсу, йому притаманна низка ознак: професійна спрямованість, 

антропоцентризм, міждисциплінарність, непропорційність розвитку окремих його частин, 

діалогічність, селективність, замкненість, динамізм, мовна нормативність, стилістична 

розшарованість. 

Учасниками наукового дискурсу зазвичай є дослідники як представники наукової 

спільноти. Комунікативні стратегії адресанта наукового дискурсу зумовлені когнітивним 

аспектом, який націлений на пошук істинності спеціальної інформації, глибину її розуміння з 

боку всіх учасників комунікативного процесу. Щодо адресатів, це – широкий загал, який читає 

науково-популярні журнали, дивиться науково-популярні телепередачі, з одного боку, та 

дослідники – колеги, з іншої, які користуються інформацією, коригують її та генерують нову на 

базі отриманої. 

Основною функцією наукових розвідок є передача інформації, яка зосереджена у 

термінології. Незважаючи на широку різноманітність творів наукового дискурсу, для них є спільним 

те, що їх лексичне наповнення характеризують елементи загальновживаної лексики, які 

поєднуються із термінологією. 

За визначенням І. Білодіда, терміном називається спеціальне слово або словосполучення, 

що вживається для точного вираження поняття з будь-якої галузі знання – науки, техніки, суспільно-

політичного життя, мистецтва, економіки тощо; термінами називають слова і словосполучення, які 

позначують спеціальні об'єкти і поняття, якими оперують спеціалісти певної галузі науки. Тому 

логічно, що наукові терміни можуть бути загальними (універсальними) і спеціальними 

(національними). З перекладознавчої точки зору зацікавлення викликають саме спеціальні терміни. 

Отже, на сьогодні не існує єдиного визначення, що таке дискурс, і хоча його вивченням 

займалися багато вчених, проблематика цього явища і досі цікавить багатьох дослідників. Науковий 

дискурс займає особливе місце в системі типів дискурсу, адже його тематика охоплює широке коло 

проблем та наукових праць, які вирізняються своєю різноманітністю – наукові статті, монографії, 
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дисертації, наукові доповіді, рецензії, реферати, анотації, тези тощо.  
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ФОНЕТИЧНІ ТА ІНТОНАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 

ТА ЇХ ПЕРЕДАЧА В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 

Інтонація відіграє вагому роль в оригіналі та перекладі поетичних творів. Поза 

інтонацією немає художнього слова. Поезія спирається на ірраціональність світосприйняття, 

відрізняючись від логічних структур, потребуючи певної недомовленості. Поетична мова 

схильна до мальовничості та колористики, а найближчим мистецтвом до поезії вважається 

музика – мелодика як складова інтонаційної структури, яка складається з мелодійного рівня та 

діапазону. Сама метрика є складовою музичної теорії, а ритмічна організація звукового потоку 

виступає важливим засобом створення експресії та настрою вірша. Поетична мова, в плані її 

функціональної реалізації являє собою особливий вид словесного мистецтва. Як будь-яке  

мистецтво її необхідно вивчати. Особливу роль при читанні поетичного тексту відіграє 

інтонація. Інтонація - це «музика» мови. Кожна мова відрізняється специфічною, властивою 

тільки їй інтонацією. У кожній мові існують інтонаційні моделі, характерні для певних 

комунікативних типів речень, які відображають різноманітні почуття, ставлення мовця до 

співрозмовника і до ситуації, в якій відбувається спілкування. Інтонація – обов'язковий 

компонент звукової мови, що робить її більш осмисленою, більш зрозумілою, живою і 

виразною.  

В усному мовленні слово отримує свій справжній сенс у живому інтонаційному 

звучанні. Той чи інший інтонаційний відтінок може надати слову або фразі зовсім інший зміст. 

Більшість дослідників вважають, що основною функцією інтонації є передача емоційно-

модального настрою поета. В особливостях інтонації відображається індивідуальність поета, 

його психологічний і фізичний стан, ситуація спілкування, стиль мови, жанр твору. Традиційно 

інтонація підрозділяється на неемфатичну та емфатичну. Неемфатична інтонація має простий 

мелодійний малюнок з відсутніми змінами в ритмі і темпі. Емфатична інтонація пов'язана з 

підтекстом, з особливим знанням, спеціальним виділенням слів, емоційністю. Це більш 

складний мелодійний малюнок і ритм; спостерігається концентрація інтенсивності в особливо 

важливих словах, яскраве тембральне забарвлення, помітні прискорення чи уповільнення в 

темпі.  

Алітерація в її евфонічній функції простежується в обох мовах, оскільки це основний 

прийом поетичної мови. Алітерація підтримує тісний зв'язок між компонентами 

висловлювання. Особливо яскраво алітерація показує спаяність епітета з визначеним словом. Це 

спостерігається як в англійській, так і українській поезії: «Silent sea» (Coleridge); «Dusty death» 

(Shakespeare). У цих прикладах поєднуються обидві функції алітерації – поряд з милозвучністю 

з її допомогою створюється тісний зв'язок між епітетом і визначальним словом. Все, що 

відбувається з поетом, може знайти своє втілення в пісні, поемі, вірші. Третя функція алітерації 

в англійському поетичному творі – привернути увагу читача – має дуже широке поширення, 

особливо в назвах поетичних та прозових творів: Love's Labours Lost. (Shakespeare); Sense and 

Sensibility. (Austin); Nicholas Nickleby. (Dickens); Pen, Pencil and Poison. (Wilde). 

Проаналізувавши поетичні твори англійською мовою, була відзначена експресивна роль 

алітерації – алітеровані слова виділяють найважливіші поняття, миттєво привертаючи увагу 

реципієнта повтором одного й більше звуків: «Weigh well», «God give grace», «Right and reason», 

«Think and thank», «Try and trust». Алітерація використовується разом з асонансом, що робить 
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вірш більш виразним, емоційним і сприяє його запам'ятовуванню: «Cause caused it», «My might 

makes my right», «Strike alike». Крім асонансу тут спостерігається повтор приголосних звуків в 

кінці кожного слова, що створює риму. Наступний вид алітерації являє собою повтор не тільки 

певного приголосного або голосного звуку, а й обігрування слів в самому тексті: «A wight quick 

man never wants a weapon» і «I am alone». Завдяки такому поєднанню двох прийомів (алітерації і 

гри слів) увага фіксується на найбільш важливих, значущих словах, створює асоціативні зв'язки. 

Асонанс переслідує ті самі цілі, що й алітерація, і є потужним засобом виразності поетичної 

мови. Гармонізацією не вичерпується значення асонансу. Вміле розташування асонансів, 

подібно алітерації, висуває і об'єднує окремі слова або їх групи. Асонанс ще більш, ніж 

алітерація, може посилити смислове або чисто звукове значення слова. З іншого боку асонанс 

стає іноді важливим ритмічним моментом. Так, в силабічному віршуванні, де число голосних 

має основне значення, асонанси підкреслюють ритм, закріплюючи його малюнок. 

При характеристиці асонансів слід брати до уваги різну довготу різних голосних, від 

яких асонанси отримують своєрідне забарвлення. Треба мати на увазі, що чисто емоційний 

вплив відомого звуку не є чимось постійно властивим йому, а залежить від його оточення. 

Зустрічаючись в співзвуччях, асонанс являє собою різновид рими. Такі співзвуччя вельми 

поширені в сучасній поезії і витісняють точну риму. Асонанси також можуть поділятися в 

залежності від положення співзвучних (assonance – співзвуччя) голосних в словах. 

Ми показали суть і функції алітерації і асонансу в англійській поезії, і прийшли до 

висновку, що асонанс і алітерація як засоби виразності є дуже важливими, оскільки надають 

поезії емоційного забарвлення, поетичності та гармонії. 
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ПРОБЛЕМА ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПЕРЕКЛАДАЧА 

Переклад – це мистецтво, а якщо так, то перекладач повинен мати письменницький 

талант. Мистецтво перекладу має свої особливості, однак письменники-перекладачі мають 

набагато більше спільних рис з оригінальними письменниками, ніж відмінностей. 

Перекладачам, так само як і письменникам, необхідний багатий життєвий досвід, постійно 

поновлюваний запас вражень. 

Основною метою перекладу є збереження ідіостилю (індивідуального стилю), що є 

системою змістовних і формальних лінгвістичних характеристик, властивих творам певного 

автора, яка робить унікальним втілений у цих творах авторський спосіб мовного вираження.  

Перекладач повинен ретельно зважувати всі деталі, щоб у перекладі не пропустити 

важливих елементів, які складають художню цінність твору чи індивідуальні властивості 

авторського стилю, ідіостилю. Разом з тим, перекладач не повинен просто копіювати всі деталі, 

якщо це суперечить стилістичним чи іншим нормам мови. Перекладач має право використати 

заміну, яка матиме приблизно такий самий ефект. 

Існують основні вимоги до перекладу літератури, яким має слідувати перекладач:  

1) Точність. Перекладач повинен донести до читача всі думки, висловлені автором. 

При цьому важливо зберегти не тільки основні положення, але також нюанси і відтінки 

вислову. Піклуючись про повноту передачі вислову, перекладач, разом з тим, не повинен нічого 

додавати від себе, доповнювати чи пояснювати автора. Це було б спотворенням тексту 

оригіналу. При перекладі прози перед перекладачем постає проблема неспівпадіння у 

смисловому навантаженні і стилістичній виразності слів та зворотів різних мов. Але у прозі 
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слово, перш за все, несе змістове навантаження і є виразником стилістичного тону, а в поезії 

слово стоїть в ритмічному ряді поетичного твору, і це призводить до певної зміни його якостей. 

Спроба відтворити у поетичному творі всі конструктивні елементи неодмінно призведе 

до втрати гармонії твору, тому необхідно визначити, які елементи в даному творі є головними і 

відтворити їх з усією можливою точністю. Як зазначають науковці, переклад повинен звучати 

як оригінальний твір і це один з елементів точності чи вірності. Проте через призму 

приймаючої мови повинні чітко відчуватись національний дух та національна форма оригіналу, 

а також індивідуальний стиль поета. При цьому перекладач поетичних творів повинен 

пропонувати своїм читачам з кожним новим перекладом нові образи, нові форми, нові стилі, і в 

кожному перекладі повинен вгадуватися його особистий стиль. 

2) Лаконічність. Перекладач не повинен бути багатослівним, його думки повинні бути 

викладені в максимально стислій і лаконічній формі.  

3) Чіткість. Надзвичайно важливими при перекладі є чіткість викладення думок та їх 

зрозумілість. Слід уникати складних і двозначних зворотів, що ускладнюють сприйняття. 

Думка має бути викладена простою і зрозумілою мовою. 

4) Літературність. Як уже зазначалося, переклад повинен повністю відповідати 

загальноприйнятим нормам літературної мови. Кожна фраза повинна звучати влучно і 

природно, не зберігаючи ніяких слідів синтаксичних конструкцій оригінального тексту.  

Отже, ідіостиль є складною проблемою перекладу. Надзвичайно важливо з тексту 

перекладу відчути, дізнатися ідіостиль автора, поринути у його душу, ознайомитися з картиною 

світу, створену у вигляді тексту. Одним з головних завдань перекладача є створення 

адекватного перекладу, тому що переклад – це відтворення оригіналу засобами іншої мови із 

збереженням єдності змісту і форми, яка досягається цілісним відтворенням ідейного змісту 

оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі. Та перш 

ніж розпочати переклад, необхідно проаналізувати складові твору, що допоможе краще 

відтворити авторський задум. 
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FUNDAMENTALS OF ROENTGENOLOGY 

X-ray radiation refers to electromagnetic radiation, arises as a result of deceleration of rapidly 

moving electrons at the time of their collision with the anode of the X-ray tube. The usage of X-ray 

radiation is based on its ability to penetrate various organs and tissues, to cause luminescence of 

certain chemical compounds, and also to exert a photochemical effect on the X-ray film. 

The X-ray image is formed in the system.The basis for obtaining an x-ray image is the uneven 

absorption of X-rays by various anatomical structures, organs and tissues of the subject. 

The intensity of X-ray absorption depends on the atomic composition, density and thickness 

of the object under study. The X-rays are absorbed to the greatest degree by the bones, much less to the 

soft tissues and least of all - by the tissues containing the air. 

The uneven absorption of x-rays in the tissues of the investigated region causes the formation 

in space behind the object of an altered or non-uniform beam of X-rays. 

This technique allows you to get an image of almost any anatomical area. The basis for 

obtaining the radiographic image is the processes occurring in the photosensitive layer of the X-ray 

film. Radiographic image is negative. 

On the X-ray film, the most black areas are the images corresponding to structures that have a 

small density and thickness, that is, "transparent" for X-ray radiation. When performing radiography, 
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one should strive to standardize the research condition. Usually the study begins with radiography in 

standard projections. 

Sometimes pictures are produced in conditions of performance of functional tests, with 

flexion and extension of the joint being examined. X-ray patterns of high quality can be obtained only 

at full immobility of the investigatedarea during the survey. 

Quite a difficult question is the development of physical and technical conditions for the 

radiography of different areas of the body of animals. An important point in radiography is the choice 

of the optimum voltage at the poles of the tube (stiffness). Rigidity of X-ray radiation has to be 

changed, taking into account the different thickness of different parts of the body of animals. 

The correctness of the choice of X-ray stiffness can be estimated from the characteristic 

details of the finished radiograph. Soft images have a velvety black background. For pictures taken 

with increased voltage on the tube, a gray background is characteristic. Great importance in 

radiography is the correct choice of exposure, the amount of electric current passed through the tube 

during the shooting. 

The correctness of the choice of exposure can be checked by visual control over the process 

of manifestation. If the exposure is insufficient, the image of anatomical structures, especially dense or 

having a significant thickness, appears slowly. For an overpriced exposure, a rapid onset and very 

rapid completion of the manifestation process are characteristic. Insignificant variations in exposure to 

30% practically do not affect the quality of the X-ray image. 
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ 

МАЛОЇ ФОРМИ 

Актуальність теми обумовлена тим, що в сучасній науці текст як носій інформації 

визнається в різних його видах потужним інструментом впливу на свідомість людини. 

Дослідження способів такого впливу, закладених на глибинному рівні, викликає зацікавлення 

науковців, які працюють в різних гуманітарних напрямах.  

За визначенням К. С. Ломоносової, «міні-тексти – це зафіксовані на письмі продукти 

мовленнєвої діяльності, що характеризуються інформаційною насиченістю, лаконізмом, 

комунікативною завершеністю, компресією та виразністю мовних засобів». Автори зазначених 

текстів використовують особливі прийоми побудови, композиції цих творів, специфічний набір 

художніх та мовностилістичних засобів, які допомагають адресатам зрозуміти та опрацювати 

інформацію максимально оперативно і відреагувати на неї відповідно до задуму адресантів 

повідомлення. Зупинимося на засобах вираження експресії у текстах малої форми. 

Експресія – найважливіша стилістична категорія. Під експресією розуміють виразно-

зображальні засоби мови, які відрізняють її від звичайної, стилістично нейтральної, роблять 

мовні засоби образними, яскравими, емоційно забарвленими На думку Т. В. Матвєєвої, 

експресивність – це властивість мовних і мовленнєвих одиниць виражати емоційно-оцінний 

стан автора і його небайдуже ставлення до означуваного, мовного партнера, комунікативної 

події в цілому, самого себе. До прагматичних категорій експресивність відносять А. А. Мєцлер, 

Р. О. Піотровський, Д. С. Писарєв та інші, адже експресивність орієнтована на адресата, тобто 

має прагматичне значення. Існує велика кількість засобів створення експресії, які можна 

поділити на 4 групи: фонологічні, морфологічні, лексичні та синтаксичні. Завдання цих засобів 

– посилити увагу аудиторії до тексту, підвищити емоційний вплив на читачів. Алітерація, ритм і 

рима, наприклад. є засобом створення експресії на фонетичному рівні, вони роблять текст більш 
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структурованим, дозволяють його швидше запам'ятати. Прямий заклик до дії, вигук, риторичне 

питання, протиставлення роблять текст переконливішим, інколи додають інтриги, а головне, 

мають на меті встановити контакт із читачем, а отже й посилити вплив на нього. 

Мова текстів малої форми залежить від типу твору та його функцій. Наприклад, тексти, 

що мають на меті інформувати аудиторію про певний захід, орієнтуються на швидке сприйняття 

інформації, саме тому їх автори використовують переважно загальновживану лексику, відносно 

прості синтаксичні елементи. Це твердження стосується таких текстів малої форми як афіші, 

оголошення, замітки, резюме, в яких авторське «я» виражене нечітко, порівняно з іншими 

жанрами. Автори текстів малої форми, що присвячені подіям культурного життя, найчастіше 

вживають різноманітні відокремлені конструкції, складні слова, експресивну лексику для 

створення позитивного враження від події.  

Отже, використання тих чи інших засобів створення експресії у текстів малої форми 

зумовлюється їхньою жанровою належністю та різним функціональним призначенням. Так, в 

оголошеннях, афішах, замітках, резюме, порівняно рідко використовуються тропи, стилістичні 

прийоми. Інші ж типи текстів малої форми як анонси, анотації, міні-рецензії та міні-огляди, 

рекламні повідомлення часто насичені засобами увиразнення мови, якщо це дозволяє формат 

джерел, у якому вони розміщені. 
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ІРОНІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ ПРИЙОМ У ХУДОЖНЬОМУ 

ТЕКСТІ 

У наш час спостерігається зростання інтересу до вивчення особливостей 

функціонування іронії в художньому англійському творі. У ньому іронія виступає одним із 

основних елементів вираження безпосередньо авторської точки зору, засобом реалізації 

суб‟єктивно-оцінної модальності, а, отже, засобом реалізації авторської позиції. 

Іронія має багату історію. Вона завжди викликала інтерес у дослідників. Майже всі 

науковці є прихильниками думки, що іронія історично вперше сформувалася у Давній Греції у 

працях кініків (V – IV ст. до н. е.), а згодом Сократ пояснив це поняття як відгомін мудрості 

безсмертних богів, що ніколи не сприймають життя всерйоз, акт свободи особистості. 

Особливого розвитку іронія зазнала у кінці ХІХ століття. Цей прийом, заснований на 

протиставленні вислову та його значення, стає інструментом формування літературного стилю. 

В ХХ столітті феномен іронії викликає все більшу зацікавленість у лінгвістів, психологів, 

логіків, філософів, літераторів.  

У художньому творі іронія відіграє визначну роль, оскільки вона надає твору певного 

додаткового змісту, конкретного стилістичного забарвлення, та віддзеркалює незадоволеність 

автора навколишнім світом. Реалізація іронічного змісту в художньому творі нерозривно 

пов‟язана зі здатністю мовних одиниць набувати конотативного та асоціативного значення в 

контексті. Таким чином, іронічний зміст залежить від способу організації тексту. Відомо, що у 

створенні іронічності важливе місце посідають особливі стилістичні прийоми.  

Серед найчастотніших стилістичних засобів створення іронічного ефекту виділяють 

такі: порівняння – співставлення різних предметів або їх якостей («…the voice of Mrs. Pott was 

heard to chirp faintly forth, something which courtesy interpreted into a song»); зевгму – вживання 

паралельних конструкцій з різними значеннями; одночасне відтворення обох значень однієї 

полісемантичної одиниці в одному тексті («Give neither counsel nor salt till you are asked for it» 

(English proverb)); оксиморон – різновид тропа, що полягає у зведенні слів або словосполучень, 
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значення яких взаємовиключає одне одного, створюючи ефект смислового парадоксу («Good-

bye, Colonel. Farewell, dear Amelia. Grow green again, tender little parasite, round the rugged old 

oak to which you cling!». 

У художніх текстах простежуються й інші стилістичні засоби створення іронії, зокрема: 

гра слів, метафори, гіпербола («...and looking at Mr. George Osborne's pall interesting countenance 

she thought in her little heart, that in His Majesty's army, or in the wide world there never was such a 

face or such a hero»), персоніфікація. Проте найбільш вживаним стилістичним прийомом 

створення іронічного ефекту є каламбур – стилістичний прийом, що базується на лінгвістичній 

двозначності (полісемії, омонімії, фонетичній подібності). Застосовуючи цей прийом, мовець 

насправді намагається переконати слухача побачити не очевидне значення, а приховане («King’s 

exile from the kingdom of me» – «Вигнання короля з королівства Мене»). 

Отже, явище іронії є невід‟ємним компонентом комунікативної діяльності індивіда, а 

також важливим стилістичним прийомом у художніх текстах, оскільки завдяки йому твору 

надається певний додатковий зміст та конкретне стилістичне забарвлення, а також виражається 

безпосередня точка зору автора. 
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СТИЛІСТИКА АНГЛІЙСЬКОГО ГУМОРУ 

Гумор – різновид відображення смішного, кумедного в життєвих ситуаціях і людських 

характерах, є водночас вираженням ставлення автора до смішного і явищем художньої рецепції. 

Вміння бачити явище у притаманних йому протиріччях – приваблива риса характеру. На відміну 

від інших форм репрезентації комічного (іронія, сатира, сарказм), гумор характеризується 

доброзичливим ставленням до життя та виявів його недосконалості; це сміх, який поєднується з 

симпатією до того, на кого чи на що він спрямований, тобто є психологічно позитивним 

явищем. 

Проблему почуття гумору досліджували у різних аспектах ще починаючи з античності. 

Про гумор писав ще Арістотель. Форми комічного різноманітні. В ньому завжди є два 

протилежні елементи, один з яких здається позитивним і привертає до себе увагу, а насправді 

виявляється негативним проявом.  

Гумористичне спілкування обумовлено наміром викликати добродушний сміх як 

реакцію на безглуздість. У колективній мовній свідомості виділяються такі ознаки 

повідомлення про смішну ситуацію: 

1) протиставлення того, хто розповідає про гумористичну подію, жартує, прагне 

викликати сміх, і того, хто реагує на таке повідомлення, розуміє, або не розуміє жарт; 

2) добре або зле ставлення до адресата чи предмета мови (гумор і глузування); 

3) витонченість або простота подання смішної ситуації; 

4) пряме або непряме висловлення глузливого відношення того, хто звертається до 

адресата або об'єкта мови (звичайна жарт і іронія); 

5) жанрова фіксація кумедного в усному або письмовому тексті (жарт, анекдот, 

комедія, бурлеск, пародія, частівка, лимерик тощо). 

Характерними ознаками ситуації англомовного гумористичного спілкування є такі 

моменти: 

1) комунікативний намір учасників спілкування уникнути серйозної розмови; 

2) гумористична тональність спілкування, тобто прагнення скоротити дистанцію і 

критично переосмислити в м'якій формі актуальні концепти; 
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3) наявність певних моделей гумористичної поведінки, ухваленої певною 

лінгвокультурою. 

Гумор в англійській мові також поділяють за мовними ознаками. Так, сміх може 

викликати незвичайне поєднання слів, поява словесних асоціацій, смішна вимова. Більшість 

жартів у фонетиці пов‘язано з різновидами вимови: територіальною, індивідуальною чи 

професійною. 

Типовим англійським гумором є обігрування значень або слів (полісемія, омонімія). 

Головні характеристики англійського гумору – недомовленість, здатність сміятися над собою, а 

також схильність ігнорувати неприємні сторони життя, часом викликати оптимізм, 

побудований на самообмані. Часто почувши англійський анекдот, ми не можемо зрозуміти де 

сміятись. Причиною цього може бути: гра слів, коли одна і та ж фраза має два значення; 

відсутність фонових знань або якась культурна передісторія (старий фільм, жарт гумористів та 

ін.); якість перекладу (неможливість дослівного перекладу, необхідність заміни своїми 

аналогічними жартами). 

Спільним для американської та англійської сміхової культури є наявність великої 

кількості авторських жартів, авторських гумористичних висловлювань – коротких 

гумористичних коментувань. 

Прикладом цього є творчість Джоан Роулінг. Мова її романів є надзвичайно образною, 

емоційно забарвленою, багатою на стилістичні засоби та прийоми, які допомагають краще 

передати глибокий підтекст, задуманий автором. Гумор, іронія та сарказм, що простежуються в 

романах Дж.К. Роулінг вказують на домінантні ознаки авторського стилю, постають засобом 

розкриття характерів головних героїв, увиразнюють та посилюють конфліктні ситуації, дають 

змогу їх носіям проявити себе як неповторну особистість, що критично ставиться до недоліків 

інших героїв, усталеного ладу та не боїться кинути їм виклик. 

Таким чином, можна зробити висновок, що одним з основних бажаних якостей людини 

є почуття гумору. Гумор – доброзичливо-глузливе ставлення до чого-небудь, спрямоване на 

викриття вад, фізична або вербальна дія, яка має на меті розсмішити. Інструмент гумору – це 

жарт. Зазвичай вдало вигаданий жарт знімає напругу, смуток або страх. А Велика Британія – це 

країна, в якій дійсно вміють посміятися над собою і якщо вірити європейській статистиці, то 

саме британський гумор – найсмішніший на континенті.  
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ВАРІАНТИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Відмінності між американським та британським варіантом англійської мови 

привертають увагу лінгвістів. Такий інтерес до цього питання пояснюється не лише його 

істотним значенням для розвитку англійської мови, а й актуальністю сучасного мовознавства, 

яке активно займається вивченням природи мови в її територіальній варіативності.  

Зростання впливу американського варіанту англійської мови поширюється і на освіту. 

За останні десятиліття в країнах Європи при викладанні іноземної мови особливої популярності 

набув американський варіант англійської мови. На дану тенденцію вказує і європейський 

лінгвіст Марко Модіано, підкреслюючи, що американська вимова, лексика, граматика, 

домінують при складанні міжнародних іспитів з англійської мови [3, c. 13]. 

Слід зазначити, що англійська мова ніколи не відрізнялася однорідністю. Так, 

наприклад, в Англії розрізняють різноманітні регіональні акценти: північний, центральний, 

південно-західний, південно-східний тощо. Сьогодні в Америці існує три основних діалекти: 
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північний, південний та центральний. Найбільш наближеним до класичного британського 

вважається північний діалект, який поширений у Новій Англії та на східному узбережжі США. 

Американську англійську ще називають спрощеною мовою. Це – мова, яка не виносить 

на перший план національні особливості, не акцентує вагу на відмінностях, натомість об‟єднує 

масову культуру та володіє широким діапазоном застосування [2, с. 125] 

Перш за все, американський варіант англійської мови відрізняється від британського за 

фонетикою. Так, наприклад, після «w» англійська «а» в наголошених складах вимовляється як 

довгий звук «а»: water, але перед «L» + приголосна – довгий звук «о»: wall, solve. 

По-друге, американський варіант має граматичні відмінності. Ці відмінності 

заслуговують найуважнішого вивчення. Говорячи про нещодавні події, або при використанні 

слів already, just і yet, британський варіант англійської мови вимагає Present Perfect. В 

американському варіанті англійської мови використовується Past Indefinite. Слід зауважити, що 

обидва варіанти в американській англійській вважаються правильними. 

Вживання умовного способу можуть бути: брит – If I were you.-, амер.- If I was you. 

Розмовна американська англійська характеризується більш помітними відхиленнями від 

граматичних норм літературної мови. Наприклад, допоміжне дієслово to have в формах Perfect 

часто опускається: I seen him замість I have seen; He given, замість He has given тощо [1, c. 153]. 

Висновки. Отже, процес американізації англійської мови осмислюється лінгвістами на 

науковому рівні. У сукупності дані аспекти вивчення американізації британської англійської 

мови являють собою єдиний дослідницький простір, пов‟язаний з усвідомленням та прийняттям 

впливу США на мовну ситуацію не тільки у Великобританії, але і у всьому світі. Процеси 

видозмін і утворенням нових граматичних відмінностей між різними регіональними варіантами 

визначають певною мірою динаміку розвитку всієї системи англійської мови. Такі процеси 

зумовлені географічними, історичними, соціальними та культурними факторами. При цьому 

мовні зміни, які є спричиненими безліччю географічних та соціальних відмінностей між 

певними регіонами їх становлення, є тісно пов‟язаними між собою і являють собою складний 

комплекс соціальних і територіальних змін у системі мови. 
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РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ В ЄВРОПІ. ВНЕСОК 

АНГЛІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗВИТОК ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

З розвитком людської медицини,  лікарі, бажаючи обґрунтувати її більш твердо і не 

маючи можливості проводити свої дослідження на людях, входять в область зоотомії і 

зоофізіології, причому опісля різні відкриття починають відбуватися одне за одним. Лікарям та 

вченим, здебільшого, доручалася боротьба з епізоотіями, які спустошували раніше Європу з 

величезною швидкістю: під час першої Сілезької війни в Європі за 10-річний період загинуло 3 

мільйони голів великої рогатої худоби від однієї тільки чуми. Ці спустошення нарешті 

звертають увагу, як представництв, так і товариств на важливість вивчення хвороб тварин. 
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З‟являються зачатки порівняльної медицини, на необхідність якої вказували вже учні 

таких відомих учених, як Сталя і Блюменбаха. У 1783 році товариство філософії в Роттердамі 

пропонує наступну тему на премію: «так якщо порівняльна анатомія вказує на багато 

перехідних форм між організмами тварин і людини, то які причини більш частого захворювання 

людей порівняно з тваринами?». Премія залишилася невиданою, проте в цей час вже з‟явилися і 

почали поширюватися по всій Європі ветеринарні школи, з яких перша відкрилася в 1762 році в 

Ліоні. З тих пір ветеринарія виникає як самостійна наука і швидко набуває важливого значення, 

як для поповнення знань, так і для розвитку сільського господарства, чому сильно сприяло і те, 

що окрім ветеринарів, багато відкриттів в області ветеринарії робилися медиками, ботаніками 

(Ценьковський), зоологами, хіміками (Пастер) і т.д. 

Найбільш науковий розвиток ветеринарія отримала у Франції; досить назвати імена 

Буле, Шово, Пейхо, Туссена, Нокар та ін. Майже всі ветеринарні організації у Франції, число 

яких сягає понад 30, в даний час об'єднані і постійно функціонують, піклуючись про розвиток 

ветеринарної справи у Франції. Крім численних періодичних видань з ветеринарії, видаваних 

цими товариствами, у Франції існують ще до 10 ветеринарних журналів.    

Ветеринарія в Німеччині тільки в порівняно недавній час приймає чисто науковий 

характер і починає підніматися на відповідну їй висоту, проте тепер вона, як наука, оцінюється 

вже значно цінніше. Такий повільний розвиток ветеринарної медицини як окремої науки був 

спричинений тим, що ніде, окрім Німеччини і Росії, не існувало підпорядкування ветеринарії до 

галузі громадського здоров‟я. На сьогоднішній день по всій Німеччині ветеринарна частина 

зовсім відділена від медичної. Досить сильно висловлюється прагнення перетворити 

ветеринарію в порівняльну медицину. 

Таке ж сильне прагнення спостерігається і в Англії, де ветеринарії та порівняльній 

патології присвячені два журнали. Ветеринарних товариств також дуже багато. На стрімкий 

розвиток ветеринарії тут впливали досягнення науковців: велике наукове відкриття – відкриття 

кровообігу – здійснив англійський лікар і біолог Уільям Гарвей; Едвард Дженер – за допомогою 

відкритого ним щеплення врятував від віспи життя мільйонам людей; англійський учений 

Чарльз Дарвін зумів створити теорію розвитку живого світу, яка стала основою біологічної 

науки ХХ століття. 

В Австрії ветеринарія далеко не досягла такого процвітання, як у Франції, Німеччині, 

Данії та інших країнах. У ній існує тільки одне ветеринарне суспільство і чотири ветеринарних 

журнали, з яких один видається польською мовою.  

Положення ветеринарії в Данії представляє суттєву відмінність від інших європейських 

держав. У той час як  решту Європи приваблює лікарська сторона справи, в Данії на першому 

плані стоїть сільськогосподарська. Це викликало тісне з'єднання ветеринарної освіти з 

сільським господарством. 
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РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ 

Провідною мовою світу є англійська. Вона є засобом масової інформації світу. ЇЇ 

вивчають для майбутньої кар‟єри, щоб мати змогу спілкуватися та обмінюватися інформацією з 

представниками інших країн вашої професії. Не винятком є ветеринарна медицина.  

Звернення до питань ветеринарної термінології і до типів скорочень, характерних для 

англійської ветеринарної термінології пояснюється зростаючою потребою міжнародної 

співпраці, в рамках якої особливо значущим для подальшого розвитку суспільства, підтримки 
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прогресу науки і техніки є міжкультурна комунікація спеціалістів в області ветеринарії.  

Слід відмітити, що ветеринарна термінологія є одним із специфічних пластів лексики, 

яка в силу особливостей структурно-семантичного, словотворчого і стилістичного характеру 

відрізняється від загальновживаних слів і займає особливе місце в лексикологічній системі 

мови. Ветеринарна термінологія – система стандартизованих значень, побудованих  на 

взаємному зв‟язку іменованих понять, які проявляються в процесі комунікативної і пізнавальної 

діяльності в даній області науки. 

Cеред термінологічних одиниць значне місце займають абревіації – спосіб 

словоутворення шляхом з‟єднання початкових частин слів. Усвідомлення важливості скорочень 

в наукових дисциплінах обумовило створення різних словників, довідників, які сприяють 

розумінню у міжкультурній комунікації і оволодіння термінами в навчальному процесі.  

Буквенна абревіація представлена чотирьма типами: 

1. Однозначні скорочення: С (cough) – кашель, F(female) – cамка. 

2. Двозначні скорочення: АВ(antibiotic) – антибіотик, ВТ (blood test) – аналіз крові. 

3. Тризначні скорочення: ANS (autonomic nervous system) – вегетативна нервова 

система,  CVS (cardiovascular system) – серцево-судинна система. 

4. Чотиризначні системи: TWBS (total white blood cells) – число білих кров‘яних 

тілець. 

Продуктивними в системі термінологічних одиниць ветеринарної науки є скорочені 

терміни, утворені шляхом злиття початкового елемента першого слова і частини другого: 

OPREX (Operational exercise) – оперативне втручання, WEACEN (Weather center) – 

метеорологічний центр. 

Скорочення допомагають економно використовувати мову; це як один із способів 

зосередження інформації в цілях підвищення ефективності спілкування. 

Ще одним таким засобом можна назвати епоніми - терміни, до складу яких входять 

власні імена. Епонімічні терміни вживаються постійно. Вони закріпилися у ветеринарній 

лексиці і є відображенням роботи багатьох поколінь ветлікарів. У ветеринарній медицині 

епоніми використовуються для позначення різноманітних понять: хвороб, симптомів, 

синдромів, анатомічних об'єктів, наукових теорій, методів дослідження, лікування, обладнання, 

інструментів. Саме в анатомічних епонімічних термінах у ветеринарній медицині відбилися 

основні етапи розвитку науки і функціональних особливостей органів (Purkinje fibers – волокна 

Пуркине; хвороба Шмалленберг у великої рогатої худоби, викликана вірусом Шмалленберг. 

Назва захворювання було дано за місцем його виявлення у трьох корів в 80 км від Кельна). 

Епоніми забезпечують швидке розуміння тексту, полегшують запам'ятовування термінів 

і знайомлять з основними етапами розвитку науки. Всім відомо, що термін повинен бути 

коротким. Частина епонімічних термінів відповідає цьому критерію, але графічне відтворення 

іншомовного імені ускладнює процес сприйняття тексту. У будь-якому випадку, епоніми 

становитимуть значну частину ветеринарної термінології. 

Отже, вивчення засобів формування англійської ветеринарної  термінології важливе для 

вдосконалення методів терміновведення і обслуговування сфери професійної комунікації. 
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РОЛЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ.  

АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Роль англійської мови в сучасному світі неоціненна. Вона вважається найбільш часто 
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вживаною мовою. Більше 450 мільйонів людей вважають її рідною. Ще 600-650 мільйонів 

громадян використовують англійську мову в якості додаткового мови для спілкування. Вона 

вважається популярним у багатьох країнах світу. Майже кожен мріє вивчити англійську мову 

хоча б на початковому рівні. Знання лексики та граматики даної мови вкрай необхідно для того, 

щоб пройти навчання за кордоном.  

Важливість англійської мови в сучасному світі на даний момент досить велика. Зовсім 

недавно вона була для нас іноземною мовою, а сьогодні є міжнародною. Вона відіграє важливу 

роль при влаштуванні на роботу, тому люди, які бажають знайти престижну та 

високооплачувану посаду, повинні в обов‟язковому порядку добре знати англійську мову. Це 

пов‟язано з тим, що великі фірми нерідко співпрацюють з іноземними партнерами. І тому, їм 

потрібно досить добре володіти цією мовою для того, щоб повноцінно вести переговори та 

укладати угоди з іноземними партнерами. 

Роль англійської мови в сучасному світі очевидна студентам, які бажають отримати 

гідну освіту. Її знання дозволяє пройти навчання в абсолютно будь-якому університеті. Тому 

сьогодні діти починають вивчати мову ще в дошкільному віці. 

Актуальність вивчення англійської мови можна пояснити стрімким розвитком 

технологій. Щорічно фахівці з усього світу створюють нові винаходи, і саме завдяки знанню 

англійської можна більш поглиблено вивчити потрібну техніку або обладнання. А через 

стрімкий розвиток інтернету представники різних націй почали тісно спілкуватися в Мережі, і 

для того щоб зрозуміти один одного, вони використовують англійську мову. 

Не можна не зазначити що, велика кількість англійських слів присутніх у молодіжному 

мовленні. Фахівці вважають, що це пов‟язано зі стереотипами та ідеалами, які були створені в 

підлітковому суспільстві. Молоді люди впевнені, що рівень життя в Америці значно вищий, ніж 

в нас. Використовуючи у своїй промові англійські запозичення, вони певним чином 

наближаються до свого ідеалу. 

Робота для тих, хто володіє англійською мовою майже завжди є у великих компаніях. 

Там потрібні спеціалісти-перекладачі. Деякі фірми готові навчати перспективних кандидатів за 

свій рахунок. Ця професія з кожним роком стає все популярнішою  Сьогодні перекладач з 

англійської на українську чи російську мови характеризується високим і стабільним доходом. 

Не обійтися без іноземної мови і в туристичній сфері. 

Далеко не кожному відомо, що багато роботодавці готові платити більше 

співробітникам, які володіють англійською мовою. Згідно з дослідженнями кандидати зі 

знанням іноземної заробляють приблизно на 10-40 % більше, ніж їхні колеги. Варто відзначити, 

що в деяких компаніях на посаду беруть тільки тих співробітників, які володіють англійською 

мовою. Також студенти зі знанням англійської мови мають величезну перевагу. Деякі фірми, в 

тому числі великі, готові взяти на роботу недосвідчених фахівців і надати їм високу заробітну 

плату в тому випадку, якщо вони володіють іноземною. 

Англійська на сьогоднішній день є невід‟ємною частиною розвитку української й 

російської мов. Та найбільший вплив іноземної мови спостерігається в рекламі. З кожним роком 

все більше фірм, товарів і магазинів іменуються іноземними словами. 

Можна зробити висновок, що англійська мова відіграє важливу роль в нашому житті. Її 

знання необхідно людям всіх віків. Англійська мова пов‟язана з усіма сферами життєдіяльності. 

Без цієї мови не обійтися тим, хто бажає отримати престижну освіту або знайти 

високооплачувану роботу, а співробітники, які володіють англійською мовою, заробляють 

більше, ніж ті, які її не знають. Такий факт може служити відмінним стимулом для вивчення 

іноземної лексики та граматики. 
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ АСИМІЛЯЦІЇ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

Запозичення слів властиве всім мовам світу на всіх етапах розвитку і є ознакою 

життєздатності мов. Природним є інтерес учених до етимології лексичних запозичень у мові, до 

сфери їх вживання, визначення причин надмірного захоплення і невиправданого використання 

запозиченої лексики. Процес запозичення мовних одиницьо розглядається вченими у 

нерозривному зв'язку з культурними, історичними, військово-політичними контактами різних 

мовних суспільств і як частина, і як результат цих контактів. Чинником, який впливає на процес 

запозичення, є мовні контакти через міграцію людей, територіальне розташування, масове 

переселення, завоювання, подорожі. Основною умовою запозичень стали культурні, економічні 

та військово-політичні зв'язки між народами. 

Під час перекладу текстів, що містять запозичення, перекладач стикається з лексикою, 

яка може провокувати перекладацькі помилки. Однією з найпоширеніших та найвідоміших 

перекладацьких проблем такого типу є «хибні друзі перекладача». Причиною їх появи є те, що 

вони були запозичені різними мовами зі спільного джерела, але засвоєні відповідно до власних 

комунікативних потреб. Існує два типи «хибних друзів перекладача»: діахронічні, 

інтралінгвальні (внутрішньомовні) та синхронічні, інтерлінгвальні (міжмовні). Поява перших 

зумовлена зміною семантики одиниць однієї й тієї ж мови в ході її історичного розвитку: 

середньоверхньонім.: arebeit, нововерхньонім.: Arbeit, свн.: veige, нвн.: feige, свн.: muot, нвн.: 

Mut. До другої групи належать лексичні одиниці, які при відмінностях у плані змісту 

відзначаються зовнішньою схожістю і функціонують одночасно у різних мовах: франц.: solide– 

нім.: solid, англ.: actually – нім.: aktuell, нім.: Balance – іспан.: balance. Вчені виокремлюють 

чотири основні типи «хибних друзів перекладача»: 1. Слова мови оригіналу, співзвучні словам 

мови перекладу, але такі, що повністю розходяться з ними своїм значенням: der Termin - 1) 

строк; 2) судове засідання; 3) домовленість про зустріч (а не «термін»). 2. Багатозначні слова 

мови оригіналу, в яких частина значень збігається із значенням зовні схожого слова мови 

перекладу, а частина значень розходиться: der Referent - не лише 1) референт (посадова особа), 

але й 2) доповідач. 3. Лексичні одиниці мови оригіналу, у яких є схоже за звучанням чи 

написанням слово у мові перекладу, що одним із своїх значень є еквівалентом слова мови 

перекладу, проте у того ж самого слова мови перекладу є ще одне або кілька значень, які не 

мають нічого спільного із своїм звуковим (буквеним) аналогом у мові оригіналу: der Radiator - 

радіатор (нагріваючий пристрій), але не радіатор автомашини (нім.: der Kuhler). 4. Назви мір, 

ваги та інших величин виміру, які є співзвучними в мові оригіналу і мові перекладу, але які не 

збігаються по кількості: das Pfund - 500 г., а російський фунт має 409,5 г, der Zentner - в 

Німеччині - 50 кг (100 німецьких фунтів); в Австрії та Швейцарії - 100 кг. 

Одним з важливих моментів у процесі навчання перекладу є попередження, виявлення 

та подолання явищ міжмовної інтерференції на різних рівнях мови, причиною якої є, зокрема, 

«хибні друзі перекладача». Як показує практика викладання, студенти досить часто 

припускають помилки при перекладі такої лексики як з німецької мови на українську, так і 

навпаки у таких словах, як der Konkurs - банкрутство (помилково перекладається як «конкурс» 

- нім.: der Wettbewerb), die Lektion - урок (помилково перекладається як «лекція» - нім.: die 

Vorlesung; значення «лекція» є на сьогоднішній день застарілим). Cюди ж потрібно віднести й 

іменник латинського походження der Aspirant у тому значенні, в якому він вживається в 

українській мові - «аспірант». 

Інтернаціоналізми та інші лексеми, які належать до розряду «хибних друзів 

перекладача», повсякчас перебувають у стані безперервного розвитку, що зумовлено новими 

комунікативними потребами мовців та соціально-економічними чинниками. 
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Описане явище «хибних друзів перекладача» у сучасному німецькому слововжитку має 

тимчасовий характер і є релевантним насамперед для рецептивних процесів. Знання такої 

лексики необхідне для правильного декодування текстів, у яких вона може вживатися. 
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АНГЛІЙСЬКА МОВА, ЯК ЗАСІБ РОЗУМІННЯ ФАХІВЦІВ  

РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ МЕДИЦИНИ 

Тема «Англійська мова, як засіб розуміння спеціалістів різних галузей медицини» є 

досить актуальною, оскільки англійська мова на сьогоднішній день вважається міжнародною 

мовою, а медицина має доволі специфічну, або спеціальну мову спілкування. 

Спілкування спеціальною мовою здійснюється за системою «людина—людина». Але це 

не просто людина – це людина, яка професійно працює в конкретній галузі медицини. 

Основною необхідною якістю носія цієї мови стає професіоналізм, що вимагає володіння 

понятійно-категоріальним апаратом певної сфери діяльності та відповідною системою термінів. 

Професійну мову визначає предмет, який вона описує, а не коло осіб, що нею користуються.  

У сучасній професійній медичній мові виділяють такі підрозділи: наукова мова, 

професійна розмовна мова, мова підручників, мова практики, або мова клінік. Науковці 

запропонували виділити три основних шари: перший шар – це наукова мова; другий шар – це 

професійна розмовна мова (виробнича мова, лабораторний жаргон), яка складається насамперед 

з неточно визначених професійних слів та жаргонізмів і служить переважно для повсякденного 

спілкування людей, що працюють у певній галузі медицини; третій шар – це мова розподіляюча 

(мова медперсоналу, мова агітації, мова реклами). 

Виділимо такі різновиди мови професійного спілкування медичних працівників – 

медичної професійної мови: мова медицини (медична наукова мова), медична розмовна мова, 

лікарський сленг, мова медичної документації, мова медичної реклами. 

Важливим компонентом медичної професійної мови є нетермінологізовані 

стандартизовані одиниці – мовні кліше, штампи, формули, професіоналізми, професійні 

жаргонізми, арготизми, професійний суржик, тощо. 

В медичній професійній мові формується професійний (медичний) варіант норми, який 

базується на нормах загальнолітературної мови. До професійного варіанта можуть входити 

акцентуаційні, фонетичні, граматичні, лексико-стилістичні варіанти мовних стереотипів, 

зафіксовані загальномовними словниками. Норма медичної професійної мови виявляє свою 

специфіку в творенні і вживанні спеціальної (медичної) термінології та деяких властивих 

медичній мові кліше. 
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Представники однієї з найстаріших професій світу, перекладачі, заговорили "тисячами 

мов", якщо вірити біблійній легенді, з часів руйнування вавилонської вежі і, тим самим, поклали 

початок виокремленню та становленню цієї суспільно важливої миротворчої діяльності. 

Синхронний переклад здійснюється перекладачем майже паралельно з промовою оратора за 

допомогою спеціального обладнання. У минулому столітті велика потреба в перекладачах 

виникла в процесі впровадження міжнародних стандартів і проведення міжнародних 

конференцій, де делегати потребували лінгвістичних посередників. У 1919 році на Паризькій 

мирній конференції вперше практикувався послідовний переклад, а вперше застосування 

синхронного перекладу в СРСР відбулося в 1928 рокуна 6-му конгресі Комінтерну.  

Перший патент на обладнання для синхронного перекладу було видано з ім'ям 

радіоінженера і службовця американської фірми IBM Гордона Фінлі, після чого мікрофони і 

навушники вже перестали бути екзотикою, і почали поступово вдосконалюватися. Синхронний 

переклад відрізняється від інших видів перекладацької діяльності своєю структурою, 

швидкістю виконання перекладу і характером лінгвістичних трансформацій у межах лексико-

граматичної організації висловлювань.  

Актуальність теми дослідження зумовлена постійним розвитком та удосконаленням як 

мови, так і синхронного перекладу, а також вимог до лінгвістів з цього фаху; постійним обміном 

досвіду та наданням підґрунтя для подальшого вивчення предмету синхронного перекладу; 

потребою в справжніх фахівцях з синхронного перекладу на державному рівні для обміну 

досвідом з закордонними колегами. Необхідно відзначити наявність певних якостей у 

професійного синхроніста: 1. Талант (тобто визначений набір вроджених психофізичних 

характеристик); 2. Зосередженість, здатність абстрагуватися від перешкод; 3. Швидка реакція; 

4. Швидкість мовної реакції; 5.Психічна і фізична витривалість, які можуть бути вродженими. 

Або набуватись в результаті тренінгу. 

Головна особливість діяльності синхронного перекладача полягає в слуханні мовлення 

на одній мові, вирішування перекладацьких завдань і говоріння іншою мовою. В умовах 

синхронного перекладу зазначені процеси набувають форми орієнтування в вихідному тексті, 

пошуку або вибору перекладацьких рішень з низки наявних, а також їх реалізації [2]. Добре 

відомо, що мова є найважливішим засобом спілкування людей, що дозволяє встановлювати 

економічні, політичні та культурні зв‟язки. Коли люди спілкуються різними мовами, переклад 

виступає як найважливіша сполучна ланка. Перекладач має справу з двома мовами, і його 

завдання полягає в отриманні інформації однією і передачі її іншою мовою. Під час роботи 

синхроніст знаходиться в ізольованій кабіні і не бачить виступаючого, а чує його виступ через 

навушники і говорить одночасно з виступаючим з паузою в 3-4 слова. Його роль непомітна, але 

відповідальність дуже висока. Слід зазначити труднощі, що виникають при синхронному 

перекладі: 

1. Психологічний дискомфорт (одночасне слухання і говоріння). 

2. Психічна напруга, зв'язана з необоротністю сказаного доповідачем. 

3. Психічна напруга, зв'язана з необоротністю перекладу і великою аудиторією 

слухачів. 

4. Психічна напруга, викликана швидким темпом мови оратора [1]. 

Перекладач має починати свою роботу з декількох фаз. Перша фаза – орієнтування в 

умовах перекладу й пошук рішення. Друга фаза (фаза виконання) полягає в завершенні 

перекладу фрагменту тексту мовою перекладу відповідно до прийнятого рішення. Під час 

другої фази перекладач розгортає в зовнішньому мовленні фрагмент висловлення мовою 

перекладу, обраний з низки заготовлених під час першої фази. Перша й друга фази перекладу є 

швидкоплинними. Їхня тривалість обчислюється долями секунди або декількома секундами. 

Третя фаза (фаза контролю) полягає в оцінці перекладачем правильності виконання перекладу. З 

початком мовлення оратора перекладач сприймає початковий відрізок тексту, що обумовлює 

перше перекладацьке завдання, виділяє орієнтири, властиві його змісту і мовну форму. Таким 

чином, перекладач накопичує інформацію для пошуку рішення [2]. Об'єктивні фактори 

дозволяють почати переклад, якщо: 



647 

 

а) сприйнятий відрізок вихідного тексту визначений за функцією, і останнє не може 

змінитися при сприйнятті наступних відрізків; 

б) сприйнятий відрізок має точний еквівалент мовою перекладу для даної ситуації; 

в) можливості розвитку синтаксичної структури висловлювання носять обмежений 

характер (не більше двох варіантів). 

До специфічних особливостей діяльності синхронного перекладача можна віднести 

також менший, ніж у інших видах перекладу, масштаб перекладацьких дій. Якщо в інших видах 

перекладу об‟єктами окремих перекладацьких дій виступають, як правило, окремі фрази та 

понадфразові єдності, то в синхронному перекладі перекладацькі дії здійснюються над 

інтонаційно-смисловими одиницями типу синтагм і ритмічних груп, синтаксичних блоків та 

інших частин висловлювань. Навички та вміння вирішувати перекладацькі завдання, набуті в 

інших видах перекладу, виявляються недостатніми для синхронного перекладу. 

Синхронний переклад – це надзвичайно важка та стресова робота, тому навіть 

професіонали, навіть якщо вони врівноважені та впевнені, не погоджуються виконувати такий 

вид роботи. Синхронний переклад застосовується для проведення конференцій, семінарів, 

симпозіумів, де використовується спеціальне устаткування: кабінки перекладачів, навушники, 

приймачі, мікрофони. 

Синхронний переклад, на відміну від  послідовного перекладу, допомагає заощадити 

час виступу доповідача. Синхронний переклад особливо важливий під час заходів, які 

проводяться на декількох робочих мовах. Синхронний переклад вважається якісним, якщо: 

перекладач ідеально знає мову; розбирається в темі; обладнання для перекладу справно працює; 

у перекладача зручне робоче місце. 

Досвід закордонних фахівців має великий вплив на розвиток синхронного перекладу в 

Україні. Оскільки конференції з використанням синхроністів проходять за участі багатьох 

держав і за загально прийнятими правилами їх проведення, що постійно удосконалюються, 

змушують українських фахівців відповідати цим вимогам. 
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THE MAIN CHARACTERISTICS OF AUSTRALIAN ENGLISH PRONUNCIATION 

All lіnguіsts agree that there are Brіtіsh-based and Amerіcan-based varіetіes. Australіan 

English (AusE), belongs to the Brіtіsh - based ones. All dіalects of the Englіsh language are 

subdіvіded іnto varіous groups. All dіalects dіsplay accent varіatіon and Australіan Englіsh іs not an 

exceptіon. The subdіvіson can be done on varіous prіncіples. Thus Receіved Brіtіsh pronuncіatіon іs 

opposed to Cockney. 

Australіan speech, as well as Australіan pronuncіatіon, has always been subject to debate, the 

oldest argument beіng whether Australіans speak Cockney. Australіan diphthongs resemblіng the 

Cockney dіphthongs have been heard іn some type of Australіan speech from earlіer tіmes. But no 

precіse knowledge іs to be gained from them. According to many authorіtіes on Australіan Englіsh 

Pronuncіation іt іs remarkable for іts unіformіty .It does not refer to any notіon of correctness or 

prestіge, and іs a term adopted to dіfferentіate the domіnant varіety from others іn the communіty such 



648 

 

as Australіan Aborіgіnal Englіsh and Ethnocultural varіetіes. Thіs means that not all Australіans speak 

alіke.  

Wіthіn Australіan pronuncіatіon three varіetіes are well-dіstіnguіshed: Cultіvated Australіan, 

(C Aus),General Australіan (G Aus),and Broad Australіan. 

Cultіvated Australіan іs an іmplіcіtly accepted norm of standard pronuncіatіon іn Australіa. Іn 

іts spoken form іt іs characterіzed by an attempt to preserve the vocalіc features of RP.C Aus іs defined 

by G.Mіtchell and A.Delbrіdge as a “mіnorіty form” of speech іn Australіa, sometіmes determіned by 

the speaker‟s educatіonal level. C Aus іs not restrіcted to the use on radіo and TV and also, іn certain 

professons and busіness communіtіes [6 ] 

General Australіan (or uneducated, popular Australіan) іs the most characterіstіc type of 

Australaіn Englіsh Pronuncіatіon. Іt іs, so to speak, the language of communіcatіon. Accordіng to 

A.G.Mіtchell and A.Delbrіdge General Australіan speech іs used by people of good educatіon and hіgh 

standіng іn the communіty and іs used by at least 75% of Australіans. Іt іs the type one hears on radіo 

and TV, іn cіnemas and theatres and even іn polіtіcal speeches and parlіamentary debates. 

Broad Australіan іs a substandard norm dіstіnguіshed from the others chіefly by іts vowel 

nucleі, the nature of іts dіphthongs and a good deal of nasalіty. 

Іn spіte of the fact that the three varіetіes have been classіfied on the basіs of the speakers 

educatіonal level, no dіstinctіve phonetіc prnіcіples have been applіed. That іs why we wіll stіck to the 

classfіcatіon of accents gіven by Butcher [2]. 

We thіnk that іt іs maіnly the vowels that set Australіan Englsіh Pronuncіatіon apart from 

other world Englіshes. Accordіng to F.Cox Aus E іs sіmіlar to Brіtіsh RP іn that the same speech 

sounds are used to dіfferentіate words, that іs the іnventory of phonemes іs the same [3;15]. Thіs 

sіmіlarіty іs the result of very close hіstorіcal connectіon Australіans share with Great Brіtaіn. The 

dіfferences are found іn the way these speech sounds are produced both іn іsolatіon and іn context. 

The Ukraіnian and Russіan language also have the same іnventory of phonemes, but each of them іs 

unіque. Іn partіcular, there іs a range of dіfference between them. Russіan and Ukraіnіan have the 

same іnventory but dіfferent dіstrіbutіon, e.g. Russіan /a/ is central, in Ukraіnіan іt іs a back phoneme.  

The same happens wіth Aus E Pronuncіation and Receіved Pronuncіaton. The vowels іn the 

words “ hіd “ ,” head ” and “ had ” tradіtіonally are consіdered to be „raіsed‟ AusE relatіve to the same 

vowels іn RP. Thіs means that the jaw іs hіgher and the tongue іs also іn a hіgher or іn a raіsed 

posіtіon. The result іs that the vowel іn the word „hіd‟ іs rather closer to heed and the vowels n „head‟ 

and „had‟ are correspondіngly also phonetіcally raіsed. 

Another dіfference іs the artіculation of /a/ іn the word „hard‟ .Іt іs a central vowel іn AusE, 

whіle іn RP іt іs a back vowel. The hіgh vowel іn‟ who‟d іs also central іn AusE compared wіth a 

backer versіon іn RP.  

Australіan dіphthongs are also dіfferent. They have dіfferent orіentatіons іn glіdes, e.g. іn 

‟howd‟ and „hode‟, whіle‟ hade „and „hіde‟ have some sіmіlar to RP „hіde‟ and „hoyd‟ respectіvely. 

Thіs shіft has occurred because AusE „heed‟ is somewhat dіphthongіzed, gіvіng іt a sіmіlar qualіty to 

RP „hade‟. Thіs dіfference can cause confusіon between words lіke‟ beacon‟ and,‟ bacon‟. 

Іn conclusіon we can say that AusE іs of Englіsh spoken by the majorіty of Australіans. It was 

created іn Sydney by the fіrst generatіon of Australіan-born colonіal chіldren. Over the past years there 

has been a shіft away from the Brіtish model that spawned. a range of varіation most salіently 

expressed іn the socіostylіstіc broadness contіnuum. As Australіan socіety contіnues to change, AusE 

wіll also evolve as a symbolіc expressoіn of the dіverse and confіdent socіocultural іdentіtіes of іts 

people.  

List of literature used: 

1. Statistics-a Powerful Edge. Australian Bureau of Statistics (ABS) (2002) Yearbook Australia, 

Australian Bureau of Statistics, Canberra.-223p 

2. Butcher. A. Linguistic aspects of Australian Aboriginal English, Clinical Linguistics and 

Phonetics, 22, 2008, pp625-642  

3. Cox, F. Australian English: Transcription and Pronunciation. : Cambridge University Press, 

Melbourne, 2012 ISBN 978-0-521-14589-. 



649 

 

4. Foulkes, P. Sociophonetics. In: K. Brown, (ed.) Encyclopedia of Language and Linguistics, 

Elsevier, Amsterdam, 2006.-pp495-500. 

5. Gerhardt Leitner, G. Australia‘s Many Voices Australian English-the national Language. : In: 

Contribution to the Sociology of Language.-Mouton de Gruyter, Berlin, 2004.-6p. 

6. Mitchell. A. & Delbridge A. The Pronunciation of English.2
nd

 ed, : Angus and Robertson ,Sydney. 

in Australia, 1965.-p.10  

 

УДК 811.111 

ПРОКОПЧУК Дарія, студентка 4 курсу  

гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України, 

Науковий керівник – КОЗУБ Л. С., 

канд. філол. наук, доцент 

 

МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО  

ДИСКУРСУ ЧАТІВ 

Розвиток інформаційних технологій в кінці XX – на початку XXI століття сприяв не 

тільки створенню принципово нових способів зберігання, пошуку і подання інформації, але й 

виникненню нового культурного та мовного середовища, нової лінгвістичної реальності – 

віртуального дискурсу. Розвиток так званої комп‟ютерної мови обумовлює високий інтерес до 

дослідження нових дискурсійних практик. 

Проаналізувавши низку досліджень електронного дискурсу, можна виділити його 

наступні риси: електронний канал передачі інформації, опосередкованість, гіпертекстуальність, 

віртуальність, креативність та анонімність учасників, жанрова неоднорідність, комп‟ютерна 

етика та етикет. 

Одним із видів електронного дискурсу є чат – мережевий засіб швидкого обміну 

текстовими повідомленнями між користувачами Інтернету в режимі реального часу. З метою 

економії часу та грошей для сплати інтернет-послуг користувачі намагаються зменшити 

кількість друкованих знаків, ігноруючи знаки пунктуації, абзаци та ініціальні літери, 

користуються стилем телеграми та використовують велику кількість скорочень. І хоча чат-

комунікація нагадує усне спілкування, тут неможливі довгі відповіді, паузи та нескінченні 

монологи. В Інтернеті спостерігається вибух народної мовотворчості, що охоплює всі мовні 

рівні, але особливо яскраво це простежується у лексиці і особливому комп'ютерному сленгу, 

відродженню епістолярного жанру, частого використання прийомів мовної гри та інше. 

Емоційність тексту в чаті передається через використання різноманітних графічних 

засобів, які простежуються лише при спілкуванні в Інтернет-мережі, а саме: 

 багаторазове повторення знаку оклику та знаку питання (Yahoo!!!!, Cool!!!!!!!, are 

u???????????); 

 багаторазове дублювання однієї і тієї самої букви (oooooooo, mmmm); 

 виділення великими літерами речень (HELLO, HAPPY BIRTHDAY, 

СONGRATULATIONS) ; 

 зірочки, що замінюють ненормативну лексику тощо. 

Чат випрацював власну мову включно зі своїми системами орфографії і граматики, які 

відрізняються від літературної мови. Малозначущі, на перший погляд, повідомлення можуть 

насправді містити суттєву інформацію і свідчать про змістовне спілкування. Крім того, якщо 

учасники чату добре знайомі один з одним, вони можуть використовувати відомий тільки їм, 

створений несвідомо та інтуїтивно і зрозумілий лише їм код, малозрозумілий для інших. 

Найпопулярніші лексеми в чаті: LOL (Laughіng Out Loud – дуже голосно сміюсь), BRB (Be right 

back – cкоро повернусь), СYA (See you – побачимося), TTYL (Talk to you later – до зв‟язку) тощо 

[5, c. 75]. 

Характерними особливостями дискурсу чатів є часті пропуски дієслів-зв'язок. 
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Наприклад: everyone having a nice day; no I talking. Поширеними є також відсутність інверсії 

підмета та допоміжного дієслова, або дієслова зв‟язки у питаннях. Наприклад: any wanna chat?; 

hi toot-sweet u ok?; hi anyone from Liverpool here. При обговоренні ж побутових питань у чаті 

відбувається максимальне наближення до розмовної мови. Наприклад: Hey guy I love to talk with 

U Im from Spain, hey don’t worry I can speak English with U… 

Ще одна особливість дискурсу чатів стосується пунктуації, зокрема відсутність 

апострофа та багаторазове повторення знаків питання та оклику для надання додаткової 

експресивності дискурсу. Наприклад: Нi how are you????; Im 18 years old boy from Latvia.  

Діалог в режимі on-line також має певні особливості. Спілкування у мережі зазвичай є 

поспішним та спрощеним, про що свідчить синтаксис, відмова від великих літер, розділових 

знаків. Про спрощений характер спілкування Інтернет-діалогів свідчить широке вживання 

розмовно-побутової лексики, великої кількості дотепних скорочень: Wuzup? (What is up? – Що 

трапилося?), n2m (not too much – нічого особливого) та багато інших. Такі абревіатури є засобом 

прискорення віртуального діалогу та обміну інформацією. Саме із допомогою абревіатур 

мовлення пожвавлюється, а співрозмовник отримує інформацію набагато швидше. 

Отже, у текстуальному аспекті електронний дискурс має специфічні характеристики, 

які визначають його тональність. Комп‟ютерна комунікація відкриває новий вимір у людському 

спілкуванні, даючи можливість зберігати і швидко передавати великі обсяги інформації, 

використовуючи аудіо- та відеоканали спілкування, а також спілкуватися в режимі on-line, тобто 

в безпосередньому лінійному контакті з адресатом. Комп‟ютерне спілкування передбачає, поряд 

з безпосередньою, комунікацію у віртуальному середовищі, і в цьому полягає його 

найважливіша відмінна риса. 
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ПРОФЕСІЙНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА ЗНАЧЕННЯ 

ПРОФЕСІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

Ще первісні люди знали, що розбіжності краще вирішувати за допомогою 

домовленостей, а не силою. Подоланню розбіжностей сприяє спілкування, яке передбачає 

знання мов. Професія перекладача – це насамперед безперервне навчання і відкриття нового. 

Професія перекладача – це не просто знання декількох мов, а вміння встановлювати між ними 

зв‟язок, велика загальна ерудиція, а для усного перекладача – ще й певні навички ораторського 

мистецтва. 

У сучасному світі міжнародні перемовини відбуваються за участі перекладачів. В 

обов‟язки перекладача входять переклад кореспонденції, здійснення листування та телефонних 

переговорів з іноземними партнерами, усний переклад при особистому спілкуванні 

зацікавлених осіб з представниками закордонних фірм. Включити перекладача в штат вдається 

не кожній фірмі, оскільки витрати на його утримання досить високі, а послуги, що надаються 

фахівцем, мають характер змінної потреби. Тим не менш, перекладачі успішно 

працевлаштовуються на посади секретарів-референтів, поєднуючи офісну роботу зі своїми 

професійними обов‟язками. Найбільш високооплачуваними є усні перекладачі, які поділяються 

на послідовних та синхронних. Фахівців з послідовного перекладу наймають на час проведення 

ділових переговорів. Синхронний переклад здійснюється одночасно з промовою виступаючого. 

Перекладач повинен володіти іноземною мовою на дуже високому рівні і бути здатним швидко 

розуміти почуте і викладати іншою мовою. При цьому грамотність і інформативність речень 

жодним чином не повинна постраждати. Аби влаштуватися на роботу в гарну компанію і мати 
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перспективу кар‟єрного зростання, необхідно мати диплом про закінчення спеціалізованого 

вищого навчального закладу. Для працевлаштування в більш дрібну фірму часто вистачає лише 

одного свідоцтва про закінчення курсів іноземних мов. 

З особистих якостей усного перекладача можна виділити комунікабельність і здатність 

швидко мислити, ретельність, обізнаність і вдумливість необхідні тим, хто працює з 

письмовими перекладами. 

Серед переваг професії перекладача можна відзначити наступні: 1. У сучасному світі 

затребуваність грамотних фахівців буде зростати; 2. Роботу важко назвати нудною й рутинною; 

3. З‟являється можливість подорожувати; 4. Існує варіант гнучкого графіка роботи (погодинна 

оплата, гонорар за певний текст або кількість сторінок). 

Серед недоліків слід зазначити наступні: 1. Часто перекладачів не сприймають як 

фахівців, скоріше як обслуговуючий персонал; 2. На ринку праці досить велика конкуренція. 

Сьогодні роботодавці крім знання мов хочуть отримати співробітника з додатковою освітою; 3. 

Немає перспектив кар‟єрного зростання без професійних знань в інших сферах. Кар‟єрне 

зростання перекладача залежить від амбіцій і його додаткових професійних знань та вмінь. 

Фахівцеві бажано мати додаткову профільну освіту та навички, які допоможуть йому вийти на 

якісно новий рівень. 

Розвиток туризму та налагодження зв‟язків із зарубіжними країнами підштовхує все 

більше компаній і корпорації розширювати сфери своєї діяльності, робити свій бізнес 

інтернаціональним. Тут без професійних перекладачів в сфері усного та письмового перекладу з 

багатьох мов не обійтися. Потреба в цій професії безпосередньо пов'язана з прогресом в 

науковій і технічній галузях. Перекладачі є посередниками між фахівцями різних країн, які 

обмінюються безцінним досвідом. Існує кілька видів перекладу, які класифікують за способом 

сприйняття: 1. Письмовий переклад, який передбачає роботу з друкованими текстами. На 

виконання завдання часом дається чимало часу, аби фахівець мав можливість більш детально і 

ретельно вивчити оригінальний текст. Сюди можна віднести переклади технічної, юридичної, 

художньої літератури і документів. 2. Усний переклад, в якому традиційно виділяють два види 

усного перекладу: а. послідовний, під час якого спікер робить паузу після кожного речення. б. 

Синхронний переклад виконується паралельно з виголошенням промови. Така робота 

перекладача є абсолютно необхідною на дипломатичних зустрічах і міжнародних конференціях. 

Найчастіше подібні заходи передбачають наявність представників різних країн, тому перекладач 

працює в ізольованому приміщенні з використанням необхідного обладнання. 

Багато фірм прагнуть мати у своєму штаті перекладача, що володіє більш ніж двома 

мовами. В багатьох фірмах перекладач поєднує свою роботу з обов'язками секретаря, 

менеджера, адміністратора, і може посідати високооплачувану посаду у великій корпорації. Той, 

хто бажає займатися підприємництвом, може відкрити своє бюро перекладів, запросивши на 

роботу інших фахівців. 

Отже, професія перекладача була і залишається актуальною. Аби досягти успіху у цій 

професії, треба багато працювати над собою, постійно вчитися, а найголовніше – любити мову, 

свою роботу, спілкування з людьми, отримувати задоволення від роботи і досягати вершин 

професіоналізму. 
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В публiцистицi, саме загoлoвoк мiстить oснoвну iдею тексту та є йoгo смислoвим 

ядрoм. Загoлoвoк завжди є oрганiзуючим елементoм тексту. Його значення зростає і 

розвивається через безлiч кoнтекстуальних значень найрiзнoманiтнiших мoвних oдиниць, які 

простежуються у текстi. Саме тoму загoлoвoк вимагає oбoв‟язкoвoгo пoвернення дo нього пiсля 

завершення читання. При цьoму йoгo семантичне значення мoже зазнавати значних змiн пiд 

впливoм усьoгo тексту.  

Дoслiдження газетнoгo загoлoвку є актуальнoю прoблемoю сучаснoї лiнгвiстики, 

вирiшенням якoї активнo займалися та займаються такі науковці, як: Л. O. Кoрoбoва, 

Л. Ф. Грицюк, O. С. Тoлoмасoва, Н. O. Кoжина, Г. Я. Солганік, O. М. Траченкo. 

Газетнi загoлoвки мають низку стилiстичних oсoбливoстей, oднiєю з яких на сьогодні є 

відсутність чітких меж публiцистичнoгo стилю, у якoму викoристoвується все бiльше ресурсiв 

рoзмoвнoгo стилю. Можливо, це зумoвленo прагненням журналiстiв зрoбити матерiал бiльш 

дoступним, зацiкавити якoмoга бiльше пoтенцiйних читачiв. Характернoю oсoбливiстю 

газетнoгo загoлoвку є викoристання ширoкoгo спектру виразних засoбiв, таких, як метафoри, 

епiтети, iрoнiя, гра слiв тoщo. Загалoм на характеристику публiцистичнoгo стилю британської 

преси впливає вiдoмий рoзпoдiл видань на серйoзнi, абo “quality”, такi як The Times, The 

Guardian, The Independent та масoвi абo “popular”, серед яких The Daily Mirror, The People, The 

Daily Express та iншi. 

Функцioнальне призначення загoлoвкiв – кoрoткo викласти змiст статтi у найбiльш 

сенсацiйний спосіб. Для влучнoгo вираження гoлoвнoї iдеї статтi у загoлoвках 

викoристoвуються різноманітні стилiстичнi засоби:  

 Фoнетичнi (алiтерацiя, асoнанс, звукoнаслiдування, ритм i рима): Bankers carry on 

unabashed, unscathed and unashamed (The Guardian); The week the welfare war broke out (The 

Guardian); 

 Графiчнi (пунктуацiя, велика лiтера, курсив, лапки, щo видiляють oкремi слoва, 

слoвoспoлучення, речення, взятi з виступiв відомих пoлiтичних дiячiв); 

 Лексичнi (пoетизми, архаїзми, неoлoгiзми, запoзиченi слoва та термiни, рoзмoвнi 

слoва абo кoллoквiалiзми, жаргoнiзми, прoфесioналiзми). Скoрoчення та абревiатури такoж 

зустрiчаються в загoлoвках, хoч i зазвичай ускладнюють їх рoзумiння.  

 Синтаксичнi виразнi засoби (елiптичнi кoнструкцiї, апoсioпеза, нoмiнативнi речення, 

пoвтoр, перелiчення, iнверсiя) та стилiстичнi прийoми (паралелiзм, хiазм, анафoра, ритoричне 

запитання, парцеляцiя). 

 Семасioлoгiчнi виразнi засoби (метафoра, антoнoмазiя, метoнiмiя, перифраза, iрoнiя, 

епiтет, алюзія, гiпербoла, мейози, порівняння, антитеза, оксюморон, каламбур, зевгма): 

- Robshaw ready to tame the Welsh dragon in his own lair (The Times); 

- How the British Library is breathing life into old books (The Guardian). 

Аналiзуючи характерні oзнаки загoлoвка, важливо такoж ураховувати йoгo прагматичий 

аспект, його вплив на адресата. Oснoвний прагматичний змiст загoлoвка пoлягає в тoму, щo йoгo 

викoристoвують як засiб привертання уваги читача. 

В загoлoвках i текстах сучасних газет цитуються: фразеологізми, лiтературнi твори, 

біблеїзми, тексти пoпулярних пісень, назви фiльмiв та фрази з них, заклики, девiзи та лозунги, 

iстoричнi й мiфoлoгiчнi пoдiї, oсoби, поняття, тoщo. 

Таким чином, можна стверджувати, що використання стилістичних прийомів та 

експресивних засобів є надзвичайно важливим елементом при створенні якісного заголовку. 

Функції заголовку, такі як номінативна, інформативна та експресивна, мають бути ефективно 

реалізовані, адже вони забезпечують інформування та зацікавлення майбутнього читача. 

Заголовок має бути цікавим, влучним, інформативним, інтригуючим, коректним, а таких рис він 

набуває завдяки використанню стилістичних прийомів та експресивних засобів. 
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ЖЕСТИ, МІМІКА ТА МОВА ТІЛА В РІЗНИХ КУЛЬТУРАХ СВІТУ ЯК 

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ 

Наше ставлення до інших нерідко формується під впливом першого враження, а воно є 

результатом дії невербальних сигналів – ходи, виразу обличчя, поглядів, манери триматися, 

жестів, стилю одягу. На думку американських дослідників, для формування першого образу 

співрозмовника важливими є перші чотири хвилини зустрічі, а деякі вважають, що досить і 

двох хвилин. Крім того, невербальні сигнали спонтанні, несвідомі і тому завжди щирі. Вміння 

користуватися цим арсеналом невербальної комунікації сприяє формуванню культури 

спілкування. Існує пряма залежність між соціальним становищем людини і кількістю жестів, 

якими вона користується. Якщо людина займає високе соціальне становище, вона, як правило, 

користується переважно мовними засобами. Людина менш освічена з нижчим професійним 

статусум частіше супроводжує свої слова жестами. Чим вище соціально-економічне становище 

людини, тим менше у неї розвинена жестикуляція, біднішими є рухи тіла при передачі 

інформації. Вчені розглядають 16 невербальних засобів спілкування: рухи тіла, жести (рухи 

рук, ніг), просторове поле між співрозмовниками, вираз очей та направленість погляду, вираз 

обличчя, акустичні засоби (пов'язані з мовою і не пов'язані з нею), тактильні засоби (потиск 

руки, поцілунки), посмішка, косметика, реакції шкіри (почервоніння, збліднення), запахи 

(парфуми, алкоголь), одяг та його колір, манери (тримання сигарети). Будь-яке ділове 

спілкування починається зі встановлення контакту. Воно не зводиться лише до вміння легко 

вступати в розмову і підтримувати її. Встановлення контакту передбачає вміле 

використовування невербальними компонентами спілкування і дотримання етикету ділових 

відносин. Рукостискання. Це традиційна, найбільш давня форма вітання. Його використовують 

не тільки при вітанні, але й при укладанні угоди як знак довіри і поваги до партнера. Нетривале, 

мляве рукостискання свідчить про байдужність. Більш тривале з посмішкою, відкритим 

поглядом, демонструє дружнє ставлення. Не менш важливими для встановлення контакту є 

поза і погляд. За правилами етикету під час знайомства не варто приймати позу, що 

характеризує закритість і агресивність: насуплені брови, схрещені на грудях руки, стиснуті у 

кулак пальці. Міміка – це експресивно-виразні рухи різних частин обличчя людини (особливо 

очей, рота), які передають її психологічний стан. Жести – це рухи тіла, які передають 

внутрішній стан людини і несуть інформацію про її думки, переживання, її ставлення до того, 

що відбувається. Аби визначити, чи відвертим і чесним є співрозмовник, варто подивитися, в 

якому положенні знаходяться його долоні. Коли людина нічого не приховує, її долоні 

найчастіше розкриваються (повністю чи частково). Той, хто простягає для привітання руку і 

тримає її відкритою догори, демонструє свою доброзичливість та довіру. Якщо долоня при 

вітанні повернута донизу, у людини, якій подають руку, виникає відчуття залежності, можливо, 

навіть і ворожого ставлення. Якщо руки схрещені на грудях – це знак захисту, бар'єру, спроба 

сховатися, відгородитися. Якщо людина стоїть, тримаючи руки за спиною, то цим вона 

демонструє впевненість у собі. 

Велику роль у спілкуванні відіграють очі людини. Очима встановлюється перший 

контакт між незнайомими людьми. Якщо обидва співрозмовники спокійно дивляться один 

одному в очі, вони відчувають довіру і взаємну симпатію. Відомо, що зіниці у людини 

розширюються, коли її щось зацікавило. Зміст такого сигналу знають давно. Існує майже 60 

описів посмішки (весела, грайлива, сумна, чудова, крива, журлива, переможна тощо). Наші 

співвітчизники, які нині живуть та працюють у США, розповідають, що одним з основних 

правил, які їм там довелося спеціально засвоювати – завжди і всюди посміхатися. Проте 

посмішка повинна бути адекватною ситуації і не викликати роздратування у співрозмовника. 

Окрему систему складають невербальні засоби, що стосуються голосу: інтонація, 
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гучність, темп, тембр, тональність, вкраплення у голос (сміх, плач, покашлювання, дикція). 

Завдяки ним голос неначе проникає у душу співрозмовника, передаючи йому потрібну думку.  

Особливою серед невербальних засобів є проксеміка або система організації простору і 

часу спілкування. Виділяють 4 просторових зони, яких людина дотримується при спілкуванні: 

інтимна (від 15 до 46 см). Це саме та зона, яку людина найбільше оберігає. У ній можуть 

знаходитися лише найбільш близькі люди, з ким існує тісний емоційний контакт. Друга зона – 

особиста (від 46 до 120 см). Це та відстань, на якій люди звичайно розміщуються на раутах, 

вечірках, під час дружніх зустрічей. Третя – соціальна (від 120 до 360 см). Таку відстань ми 

намагаємося зберегти в міжособистісному спілкуванні з малознайомими людьми, зокрема, на 

роботі. Четверта – громадська (понад 360 см). Це та відстань, на якій бажано знаходитися 

лектору та оратору. Друзі завжди стають поруч, конкуренти, як правило, подалі і так, щоб між 

ними щось знаходилося, наприклад, стіл.  

Та найголовніше у виступі – природність. Якщо поза, жести природні, то вони – 

доречні. І тоді слово і "музика" вашої душі будуть узгоджені і доповнюватимуть одне одного. 

Проаналізувавши різні системи невербальних засобів спілкування, ми бачимо, що ці засоби 

грають велику допоміжну роль у спілкуванні. Вони здатні підсилювати або послаблювати 

мовленнєвий вплив на співрозмовника, а також допомагають виявити щирі наміри учасників 

спілкування. 

 

УДК 811.111 

СКОЧКО Ірина, студентка 4 курсу  

гуманітарно-педагогічного факультету, 

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України, 

Науковий керівник – КОЗУБ Л. С., 

канд. філол. наук, доцент 

 

СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Питання особливостей офіційно-ділового стилю англомовних текстів потребує 

ґрунтовного та всебічного аналізу, оскільки взаємозв'язок між прагматичним спрямуванням 

текстів, з одного боку, та вибором мовних засобів, з іншого, залишається недостатньо вивченим. 

Офіційно-діловий стиль слугує для спілкування в державно-політичному, громадському, 

економічному житті, законодавстві, у сфері управління адміністративно-господарською 

діяльністю. Він призначений для регулювання офіційних ділових відносин в зазначених вище 

сферах та обслуговування громадянських потреб людей. Крім того, зазначений стиль 

закріплений за сферою правових відносин, що реалізуються в законотворчості, економіці, 

управлінській та дипломатичній діяльності. До периферії ділового стилю відносять 

інформативну рекламу, патентний стиль і побутову – ділову мову (заяви, пояснювальні записки, 

розписки і т.д.). 

Офіційно-діловий стиль має цілий діапазон жанрів: юридичні, дипломатичні тексти; 

тексти міжнародних документів; урядові тексти; економічні та комерційні тексти. При цьому 

різниця між економічними і комерційними типами текстів мовознавцями поки що невизначена.  

До комерційного жанру офіційно-ділового стилю відносяться тексти зовнішньоторгових 

документів. 

Як і інші мовні стилі, суспільно-усвідомлені як самостійні системи, стиль ділових 

документів має визначені завдання комунікації, загальні для цього стилю закономірності і мовні 

характеристики. 

Для офіційно-ділового стилю характерним є наступне:  

 високий ступінь термінологічної лексики; 

 висока частотність дієслівних іменників, що часто позначають опредмечену дію; 
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 розвиток власне канцелярських значень, зв'язаних з переходом дієприкметників у 

клас прикметників і займенників; 

 стандартизація лексичної сполучуваності: звуження значення слів пояснює 

обмеження лексичної сполучуваності слів, поява так званої регламентованої сполучуваності; 

 стандартизація синтаксичних одиниць (речення, словосполучення), що як 

формула відтворюються в тексті документа, що закріплює відповідну ситуацію соціально-

правових відносин; 

 формально-логічний принцип текстової організації, що виражається в поділі 

основної теми на підтеми, використанні пунктів і підпунктів, на які графічно розділяється текст; 

 відсутність емоційності, вузький діапазон мовної експресії; 

 максимальний ступінь етикетних вимог . 

Стандартизація мови ділових паперів забезпечує той ступінь комунікативної точності, 

що додає документу юридичної чинності. Будь-яка фраза, будь-яке речення повинні мати тільки 

одне значення і тлумачення. Щоб досягти такого ступеня точності в тексті, доводиться 

повторювати ті самі слова, назви, терміни. 

Прагнучи звернути особливу увагу адресата на певну важливу інформацію у тексті 

автори використовують графічні засоби, а саме: курсив, жирний шрифт. Для дипломатичного та 

юридичного мовлення характерне використання латинських та французьких слів та виразів, які 

отримали термінологічне забарвлення. Наприклад: de facto... de jure – фактично… юридично, a 

priori ‒  беззаперечно, завідома, persona grata ‒  бажана персона, persona non grata ‒  небажана 

персона, status quo ‒  дійсний стан, положення. Загальною для всіх різновидів ділового стилю є 

використання всіляких скорочень, абревіатур, складноскорочених слів. Наприклад: М.P. 

(Member of Parliament); gvt (government); pmt (Parliament); i.e. (id est, що рівнозначно 

англійському that is; U.N. (United Nations). 

Отже, для англомовних текстів офіційно-ділового стилю характерними є наступні 

особливості: 1) стильове забарвлення імперативності; 2) точність у висловлюванні, що не 

допускає кількох можливих трактувань тексту; 3) термінологія та фразеологія, характерні лише 

цьому мовному стилю, високий рівень клішованості мовлення, велика кількість латинських та 

французьких запозичень, які отримали забарвлення термінологічності; 4) традиційність засобів 

висловлювання; 5) наявність великої кількості скорочень, абревіатур та складноскорочених слів; 

6) відсутність засобів образності; 7) відсутність емоційних висловлювань. 
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LYME DISEASE. SYMPTOMS AND PREVENTION 

In our time there are many zoonotic diseases carried by ticks. One of them is Lyme disease. 

This is very dangerous disease that needs to be prevented, because there are no symptoms, or they 

appear too late. 

Lime disease is disease transferred by ticks. It occurs in a large number of animals – dogs, 

cats, horses, ship etc. In dogs, the disease is generally asymptomatic or comes with anorexia, fatigue 

and arthritis. Pathogen is Borrelia. Lyme disease (LD) is exposed to people too. Lyme disease is a 

relatively new zoonotic infection. In humans it was first described in 1975 in Lyme, state Connecticut, 

USA, where the name of the disease comes from. In dogs the first incident was described in 1984. 

Pathogen LD is Borrelia burgdorferi sensu lato (0,2 x 30 m) – spirochaeta, which relates to 

Spirochetaceae family, genus Voggalia, Borrelia species group. An animal can become infected with a 
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tick bite. You can also get sick if you crush the tick. The habitats of ticks are forest zones, shrubs, 

pastures, parks, open areas. The main carriers of the disease are Ixodidae. Ixodidae – they are 

temporary seasonal ectoparasites of vertebrates. The life cycle of these ticks consists of phases of egg, 

larva, nymph, and imago. 

Pathogenesis 

After the lapse of 48-50 hours when the tick has attached, causative agents enter into the 

animal's body. From the salivary glands of the carrier they pass into a bite. The bite becomes inflamed, 

but not too much.  

Clinical picture 

In most dogs (90-95%) LD proceeds latently. Sometimes such symptoms as anorexia and 

general weakness of the organism, or apathy are possible. The most easily you can detect lameness that 

is the result of arthritis in several joints. Joints are swollen, hot and painful. Some doctors in their 

works claim that this disease can provoke heart diseases (rhythm disturbances, extrasystole, heart 

failure, collapse, cardiac blockade), neurologic disorders (convulsions, ataxia), and renal insufficiency.  

Pathoanatomical picture 

In general, pathological changes occur in the joints, because they are the most susceptible to 

this disease. During the acute phase the joints are swollen, with a large amount of synovial fluid. In a 

chronic process, inflammation of the synovial membrane and joint capsule develops. 

Prevention 

The key mean of the prevention of LD is acaricidal measures. There are several main ways to 

combat the spread of this disease. 

1. Frequent treatment of the environment and animals with acaricidal means. 

2. Every time after walk the animal should be inspected for the presence of ticks and if you 

find it you must remove it. There are two methods – tweezers or hands and oil. In the first method, 

there is a high probability that parts of the tick will remain in the tissues. 

3.  Prevention also requires vaccination and revaccination every spring. Now, there are 

only two vaccines which are used in European countries: 

 recombinant vaccine RECOM-BITEK® Lyme (Merial); 

 Nobivac ™ Lyme (Intervet). 

Both erequire annual revaccination. Side effects reach up to 2%. 

Conclusion: 

I think that people must examine their pets, process the environment with acaricide means and 

do the vaccination every year in the season of activity of the carrier of this disease. 

 

УДК 082  

ХАРЧУК Аліна, магістр 1 року навчання  

гуманітарно-педагогічного факультету 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

Науковий керівник  СИДОРУК Г. І.,  

канд. філол. наук, доцент 

 

ПОЕТИЗМИ ТА АРХАЇЗМИ У ТВОРАХ ДЖ. Г. БАЙРОНА 

Архаїзм – це вираз або слово, що застаріло і перестало вживатися в розмовній мові. Він 

найчастіше використовується як стилістичний прийом для надання мові урочистості і для 

створення реалістичного колориту при зображенні давнини. Саме поняття «архаїзм» потребує 

деякого уточнення, оскільки цей термін об'єднує різні поняття. До архаїзмів відносять слова й 

вирази, що вийшли з ужитку в силу їхньої давнини і не використовуються в сучасній мові тому, 

що мають відповідні «сучасні» синоніми, як наприклад, whilome - formerly, swain - peasant, 

methinks - it seems to me, yon - there, habit - dress , to trow - to think і т. д. З іншого боку, до 

архаїзмів відносять такі слова, які синонімів не мають тому, що поняття, вкладені в ці слова, 
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перестали відігравати будь-яку роль в сучасному житті суспільства. Серед власне архаїзмів, що 

мають синоніми в сучасній мові, потрібно розрізняти слова, які вже повністю застаріли і тому 

часом стають незрозумілими навіть для носіїв мови, і архаїзми, які знаходяться в стадії 

старіння. Їхні значення зрозумілі, проте, вони вже майже не вживаються [1]. Вважаємо за 

доцільне виділити наступні види архаїзмів: 

1. Старовинні або забуті, тобто такі, що являють собою терміни старовини і 

«відновлюються» тільки з особливою стилістичною метою. 

2. Застарілі слова, які ще не втратили свого значення в системі лексики сучасної 

літературної мови. 

3. Лексичні архаїзми, які в мові слугують майже виключно як засіб емоційного впливу 

(найчастіше вживаються в політиці). 

Долю слів визначає не «вік», а їх використання: ті, які називають життєво важливими, 

необхідні поняття, століттями не старіють; інші – архаїзуються досить швидко, вони не 

вживаються, тому що зникають самі поняття, які цими словами позначаються. Протиставлення 

мови повсякденного спілкування мові прози та поезії не в плані ритміко-фонетичних і образних 

особливостей кожного з цих видів літературної мови, а в плані особливого словника, нібито 

властивого поезії, має свою історико-літературну традицію. 

Твори знаменитого англійського поета Джорджа Гордона Байрона є одними з найбільш 

важливих літературних джерел за кількістю застарілих слів. 

Велике значення в своїх творах Байрон надавав вживанню поетизмів. Поетизми 

являють собою неоднорідний пласт слів, до складу якого входять архаїзми, які пожвавлюють 

твір, надаючи йому особливої стилістичної форми. До цих архаїчних поетизмів відносяться 

також застарілі для сучасної англійської мови форми, як, наприклад, форми 3-ї особи однини 

теперішнього часу - eth (casteth) і слів, одне зі значень яких застаріло. Так, наприклад, в реченні  

"Deserted is my own good hall, its hearth is desolate" – слово "hall" має значення palace - палац, 

замок, будинок – значення, яке зараз є архаїчним. 

Наведемо кілька прикладів найбільш уживаних архаїзмів. Серед них, іменники – swain 

(peasant), main (sea); прикметники: yon (there), hallowed (holy); дієслова: quit (leave), throw 

(believe); прислівники – oft (often); займенники – thee, ye, aught (anything), naught (nothing); 

сполучники – albeit (although), ere (before). 

Крім архаїзмів до поетизмів відносяться слова, які завдяки частому вживанню в поезії, 

не стали архаїзмами, тобто утворилися як певна поетична термінологія. Іншими словами, їх 

можна розглядати як поетичні терміни. До цих слів можна віднести слова bard - поет, woe - 

горе, steed, charger - кінь. До архаїзмів можна віднести і деякі діалектні слова, такі як 

дієприкметник минулого часу від дієслова – shend - shent в значенні втрачений, збезчещений, 

розорений; або rest в діалектному значенні зупинити, зупинитися: "... where he shall rest him on 

his pilgrimage." Такі форми як yea замість yes, nay замість nо також можуть розглядатися як 

діалектні слова, що використані в якості архаїзмів. 

Дж. Байрон був неперевершеним майстром, який з винятковою тонкістю і вмінням 

користувався архаїзмами як засобом стилізації. Принципами, якими він користувався у виборі 

архаїзмів, сформульовані ним самим наступним чином: мова автора не повинна бути виключно 

застарілою і незрозумілою, але автору необхідно, за можливості, не допускати слів та зворотів 

мови суто сучасного походження. «Одна справа використовувати мову і почуття, які властиві 

нам і нашим предкам», пише Д. Байрон, «інша – нав'язувати їм переживання і мову, що властиві 

тільки їхнім нащадкам». Дотримуючись цих принципів, він не копіює мову минулих епох. Він 
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обмежується невеликою кількістю архаїчних слів і виразів, причому більшість цих слів і виразів 

відносяться до застарілих. 

Можемо зробити висновок, що твори знаменитого англійського поета-романтика 

Джорджа Байрона є однимb з найбільш важливих літературних джерел за кількістю архаїзмів. 

Наявність в літературі такого роду одиниць мови пояснює ту велику роль, яку вони відіграли в 

збагаченні словникового складу і в становленні лексичних норм англійської мови. 

Література: 
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ЕТИМОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ІДІОМ ТА СПОСОБИ ЇХ ВІДТВОРЕННЯ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 

Ідіома – стійке за складом та структурою, лексично неподільне і цілісне за значенням 

словосполучення чи речення, яке виконує функцію окремої лексеми. В українській мові теж є 

фразеологічні сполучення, тому ми маємо уявлення про них та добре розуміємо, що в жодному 

разі не можна перекладати їх дослівно. Цією проблемою займались такі класики англійської 

філології та ідіоматики, зокрема, як І.Є. Анічков, Р. Гіббс, Дж. Лакофф, І.В. Арнольд, 

В.В. Виноградов, А.Н. Баранов, Н.М. Шанський, А.В. Кунін. Досліджували цю проблематику і 

такі відомі лінгвісти, як Л.С. Бархударов, Т.А. Казакова, С.П. Ковганюк, С.В. Засєкін, 

В.В. Коптілов. Ця тема є досить широко дослідженою, тому опираючись на всі роботи 

попередніх дослідників, ми маємо за мету узагальнити набуті знання та вивести найголовніші 

правила перекладу фразеологічних одиниць. Виділяються три основні типи фразеологічних 

одиниць: 1. Фразеологічні зрощення, або ідіоми – немотивовані одиниці, що виступають як 

еквіваленти слів. Тобто це абсолютно неподільні стійкі поєднання, загальне значення яких не 

залежить від значення складових їх слів: to be bread with cold (промерзнути до кісток), kick the 

bucket (загнутися, померти). 2. Фразеологічні сполучення – усталені фразеологічні вирази. До 

їх складу входять слова як з вільним, так і з фразеологічно зв'язаним значенням: to pay attention 

to smb. (звертати увагу на когось), a pitched battle (запекла сутичка). 3. Фразеологічні єдності – 

мотивовані одиниці лише з одним цілісним значенням. В них за наявності загального 

переносного значення чітко зберігаються ознаки семантичної роздільності компонентів: to have 

other fish to fry (мати важливіші справи), to be narrow in the shoulders (не розуміти жартів). 

Найголовніше завдання перекладача – помітити та розпізнати ідіому у тексті. 

Найчастіше її можна помітити через смислову несполучуваність з рештою тексту. Наступна 

проблема при перекладі – це невідповідність англійських та українських ідіом. З національно- 

культурної точки зору подібні за змістом ідіоми можуть мати різну стилістичну забарвленість та 

передавати різний настрій. Візьмімо ідіому when the queen Ann was alive. В більшості випадків 

він буде позначати саме давні часи, а не конкретно період її правління. Тому в українській мові 

цю ідіому неможливо перекласти без втрати прихованого сенсу і національного колориту 

виразу. Коректним видається переклад у середньовічні часи. Виділяють наступні способи 

перекладу ідіом: 1. Еквівалентний, коли в обох мовах існують історично зафіксовані поняття з 

паралельним значенням. Тобто ідіоми збігаються за значенням та образною основою. 2. 

Аналогічний, коли застосовано фразеологізм, що має таке саме або близьке значення, але 
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повністю чи частково відрізняється за образною основою: «Коли рак на горі свисне» 

аналогічний англійській ідіомі «When the pigs fly», оскільки обидва позначають нереальну дію. 

3. Антонімічний переклад, який передбачає заміну негативації позитивною конструкцією та 

навпаки. 4. Калькування, яке використовується, коли автор хоче виділити саме образну основу 

фразеологізму. 5. Описовий переклад, коли передається лише логіко-понятійний смисл: у 

Т.Г. Шевченка «з торбою ходити» англійською мовою можна перекласти «to be a beggar» 

(буквально «бути жебраком»). 6. Концептуальне відтворення, коли перебудовується форма при 

зміщенні сенсу в обох мовах. 6. Комбінований переклад, коли можуть бути застосовані всі вище 

перераховані способи перекладу в будь-яких комбінаціях.  

При перекладі ідіом слід звертати увагу на їх походження: Біблеїзми: «Daily bread» - 

хліб насущний, засоби до існування. 2. Шекспіризми, які стали крилатими висловами та широко 

використовуються в англійській мові: «Cakes and ale» - безтурботні веселощі, насолода життям, 

«пироги і пиво» ("Twelfth Night"). 3. Грецькі та давньоримські запозичення: «the apple of 

discord» - яблуко розбрату. 4. Вирази, запозичені з текстів видатних письменників і поетів: «man 

Friday» – П'ятниця; вірний відданий слуга (на ім'я вірного слуги в романі "Robinson Crusoe"). 

Особливістю фразеологічних одиниць, яка відрізняє їх від загальних словосполучень, є 

ідіоматичність. Згідно з цією характеристикою загальне значення фразеологізму не дорівнює 

сумарному значенню його компонентів, а навіть навпаки, часто це значення не має нічого 

спільного із значеннями слів, які входять до нього. За всю багатовікову історію людства, кожен 

народ розвивав та збагачував власну мову. Одним з найцінніших здобутків у цій сфері є 

фразеологізми. Адже саме такі вирази несуть у собі культуру народу, його традиції та власне 

історію. Добре знання будь-якої мови, зокрема англійської, неможливе без знання її 

фразеології. І головним завданням перекладача є передати такі вирази, враховуючи історію та 

культуру народу, чиїм представником є автор твору, при цьому не знищивши її самобутності.  

Література: 
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ПРОФЕСІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ТА МІФИ ПРО НЕЇ 

Аби стати перекладачем, достатньо лише знання двох іноземних мов – таким є перший 

міф, найпоширеніший і найшкідливіший серед усіх існуючих. Проте на практиці виявляється 

цього не достатньо. Професійний перекладач має бути лінгвістично підготовленим, володіти 

технікою перекладу, розуміти культури народів – носіїв мов, і мати перекладацький досвід. В 

дійсності кваліфікованих та професійних перекладачів набагато менше, ніж людей, які просто 

добре володіють мовами і вільно спілкуються ними. Згідно з наступним міфом потреба у 

перекладачах падає. Інтенсивність міжнародних контактів і об'єм відповідної документації, що 

перекладається, росте дуже швидко. За останні роки значно зросла кількість перекладів, як 

усних, так і письмових. Розвінчання потребує і міф про те, що в цій професії нічого не 

міняється сторіччями. Робоче місце письмового перекладача і технології радикально змінилися 

за останні десятиліття. Електронні словники витіснили  паперові. Поява програмного 

забезпечення для перекладачів, яке використовує раніше перекладені тексти, збільшила 

продуктивність праці приблизно на 40%. За наступним міфом, для виконання письмових 
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перекладів необхідно закінчити лінгвістичний університет. Проте більшість професійних 

технічних перекладачів має вищу природничо-наукову освіту, і згодом захоплення мовою 

надихає на отримання другої лінгвістичної освіти. Багатьом талановитим перекладачам 

достатньо інститутських чи навіть шкільних знань іноземної мови, а своїм успіхом вони 

завдячують, в першу чергу, любові до мови, до людей і практиці. 

Перекладач не може адекватно перекласти складний технічний текст, це може зробити 

тільки фахівець. Звісно, фахівець, що роками працює в якій-небудь області, краще всього знає її 

специфіку і термінологію. Звичайно, переклад високого класу можна зробити лише за умови 

профільної освіти перекладача, його широкого світогляду і досвіду. 

Мабуть через заздрощі з‟явився міф про те, що перекладачеві легко дістаються гроші. 

Письмовий переклад – це виснажлива робота по 8-10 годин на день, що вимагає граничної 

зібраності і акуратності. Додамо сюди часті «аврали чи дедлайни», коли переклад треба зробити 

«ще на вчора». 

Якщо порівнювати з іншими професіями, як то живопис, дизайн, архітектура, то може 

здатися, що перекладач – це не творча професія. Не дивлячись на появу систем 

автоматизованого перекладу, що використовують технології штучного інтелекту, переклад був і 

залишається творчою професією. Переклад навіть короткої фрази допускає декілька 

можливостей. Пошук адекватного значення терміну, часто відсутнього в мові, якою виконується 

переклад, іноді може займати години, а над еквівалентом іншомовного слогану або художнього 

тексту можна взагалі працювати нескінченно, переживаючи муки творчості. За іншим міфом 

роль перекладача в сучасному діловому світі невисока. Перекладач не просто перекладає з 

однієї мови на іншу, він створює атмосферу порозуміння та партнерства, згладжує гострі 

випади, різкі зауваження, примирює партнерів засобами мови.  

Участь перекладача з тонким відчуттям мови, її нюансів, сленгу, ідіом, неологізмів 

збільшує шанси успішного завершення переговорів. Іноді лунають думки, що професійний 

переклад не потрібен, оскільки автоматичний перекладач може більш-менш пристойно 

виконувати цю роботу. Але що робити, коли переклад стосується бізнесу, іміджу компанії, 

високотехнологічного обладнання або лікарських засобів. Існує міф, що перекладач повинен 

робити письмовий переклад зі швидкістю друкарки. Письмовий переклад – клопітка праця, що 

відрізняється своєю особливою складністю і напруженістю. Один перекладач протягом 8 годин 

у середньому робить якісний переклад і видає від 3-6 сторінок готового тексту. Перекласти – 

означає відтворити оригінал засобами іншої мови, зберігаючи єдність форми і змісту, передати 

зміст оригіналу в притаманній для нього стилістичній унікальності на іншій мовній основі. 

Технічний прогрес спричинив появу ще одного міфу про те, що технічні засоби скоро замінять 

роботу перекладача. Та як програму-перекладача навчити розрізняти словникове та 

контекстуальне значення слова та використовувати фонові знання у перекладі, відрізняти 

стилістичні та прагматичні особливості тексту, розрізняти одиниці мови та застосовувати 

одиниці перекладу? Як показує практика, редагування тексту, перекладеного програмою Google 

Translate, іноді займає більше часу, ніж переклад, виконаний людиною. 

Ще один міф стверджує, що машинний переклад досить хороший для роботи. 

Машинний переклад, без сумніву, коли-небудь замінить людину-перекладача, який вже не буде 

набирати текст перекладу. Залишиться єдина функція у перекладача, дуже відповідальна і по 

справжньому творча – редагування, з яким машина навряд чи зможе коли-небудь ефективно 

впоратись. 

Останній міф наголошує, що перекладачі працюють лише в офісі. Перекладачі, 

особливо так звані фрі-лансери, в більшості випадків працюють вдома, а не в офісах, і не по 

вісім годин, сидячи за столом, а стільки, скільки вони вважають за доцільне з огляду на обсяг 

замовлення. Перекладачі можуть щодня мати багато різних зустрічей в різних місцях. Ці 

зустрічі не обов'язково відбуваються в великих, високотехнологічних конференц-залах, а 

можуть відбуватися всюди – в різних країнах, в різних місцях (аеропорти, вокзали, музеї, 

вулиці) і в різних сферах. 
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ПОЛІСЕМІЯ, ОМОНІМІЯ ТА ПАРОНІМІЯ ЯК ПРИЧИНА ПОМИЛОК В 

УСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ 

Враховуючи співвідношення звукової або графічної сторони еквівалентних слів та 

співвідношення їх синтагматичних чи мовних характеристик, можна далі розмежувати категорії 

абсолютної і відносної омонімії та паронімії. Міжмовними омонімами прийнято називати слова, 

графічна й звукова форма яких – однакова. 

До міжмовних паронімів відносимо слова, не цілком подібні за формою, але які, 

незважаючи на фактичну розбіжність їх значень, викликають неправдиві асоціації. Саме при 

використанні міжмовних омонімів у практиці перекладацької та лексикографічної діяльності, а 

також викладання іноземних мов виникають особливі труднощі, оскільки, слова у двох різних 

мовах, які асоціюються та ототожнюються (завдяки подібності в плані вираження), в плані 

змісту в повному обсязі не відповідають одне одному. Це призводить до помилкового 

сприйняття інформації іноземною мовою, а при перекладі − до спотворення сенсу, порушення 

лексичної сполучуваності, неточності в передачі стилістичного забарвлення, і слововживанні.  

Особливо підступною є міжмовна омонімія близькоспоріднених мов, але оскільки деякі 

слова мають спільні значення спільність, а на діахронічному рівні такі лексеми часто 

співпадали, доцільніше говорити про історичну модифікацію. Існує також безліч прикладів 

міжмовних омонімів в межах неспоріднених мов. Перекладача-початківця можуть ввести в 

оману схожості деяких англійських і українських слів – графічні або фонетичні, наприклад: 

«complexion – колір обличчя», «compositor – складач», «decade –десятиліття», «lunatic –

божевільний». Варто також згадати про спірність питання омонімії взагалі. В англійській мові є 

лексема «magazine», формально подібна українському відповіднику, проте в англійській мові це 

слово має значення «журнал». Проте лексема «магазин» не є омонімом, бо не має загального 

звукового оформлення (вимовляється в англійській мові по-іншому). В англійській та 

українській мовах міжмовні омоніми − це прямі або опосередковані запозичення із загального 

третього джерела. Значно менше існує таких слів, утворених внаслідок англо-українських 

мовних контактів, тобто слова українського походження в англійській мові та навпаки.  

Процес адаптації будь-яких лінгвокультурних фрагментів однієї мовної спільноти до їх 

сприйняття носіями деякої іншої культури, по суті, зводиться до процесу елімінування лакун, 

яке здійснюється, на думку Ю.А. Сорокіна і І.Ю. Марковіной, за допомогою заповнення лакун 

та компенсації. Заповнення лакун – це процес пояснення сенсу відсутнього поняття, що 

належить незнайомій реципієнту культурі. Суть процесу компенсації лакун в ході 

міжкультурного спілкування полягає в наступному: усунення національно-специфічних бар'єрів 

для полегшення розуміння чужої культури. Даний спосіб передбачає введення лексеми культури 

реципієнта. Таким чином, певною мірою втрачається специфіка культури мови оригіналу, проте 

полегшується розуміння тексту реципієнтами мови перекладу. 

В.В. Акуленко вважає, що головні розбіжності у змісті асоційованих слів пов‟язані із 

відмінностями реалій, лексичних значень, лексичної сполучуваності та експресивно-

стилістичного забарвлення слів [1, с. 62]. Отже, ми розглядаємо не тільки взаємодію двох 

знакових систем, але й зіткнення культур. А внаслідок такої взаємодії маємо справу з 

помилковими асоціаціями. 

При перекладі міжмовних омонімів завжди доцільно перевіряти кілька разів сумнівні 
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значення слів. Т. Гуревич запропонував дуже яскравий приклад, коли неправильний переклад 

англійських слів може мати дуже небезпечні наслідки особливо при перекладі медичних текстів 

та різноманітних медичних інструкцій: «Potent pathogen» (в бактерії) - не «потенційний», а 

«потужний патоген», «symptomatic» може означати не тільки «симптоматичний», а й з 

клінічними проявами, наприклад: «symptomatic hypertension» − «артеріальна гіпертонія з 

клінічними проявами», а не «симптоматична артеріальна гіпертонія», але «symptomatic 

therapy» − «симптоматична терапія» [2]. 

Аби уникнути помилок при перекладі міжмовних омонімів, необхідно пам'ятати, що 

слово може мати різні значення, тому необхідно з вибрати те, яке якнайкраще відобразить 

головну думку мови оригіналу. Вибираючи найбільш вдалий відповідник, необхідно завжди 

звертати увагу на зміст речення і, якщо це можливо, на весь контекст, а також його жанр і стиль. 

Міжмовні омоніми – це проблема мовознавства, проблема методики вивчення і 

навчання мові, а головне – це проблема перекладу. Вивчення міжмовних омонімів заслуговує 

окремої уваги в перекладознавстві, а особливо в процесі відтворення технічних, юридичних чи 

медичних текстів. Оскільки переклади здійснюються в багатьох сферах життя суспільства, то 

міжмовні омоніми – проблема перекладу міжнародного спілкування, а їх фіксація, осмислення 

та коментування заслуговує уваги філологів. 
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СУЧАСНА МОВА АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ЧИТАЧА 

Мова існує у тісному взаємозв'язку з соціальними умовами її існування. Суспільство з 

часом змінює мову, надаючи певним словам та виразам нового відтінку, доповнюючи та 

видозмінюючи їх значення. У свою чергу, мова преси відображає складні соціальні процеси, 

тенденції розвитку літературної мови, пропагує політичні, наукові та естетичні цінності. 

Під час створення заголовка перед журналістами постає необхідність висловити 

максимум інформації з використанням лише мінімальної кількості мовного матеріалу. Водночас 

заголовок повинен бути інформативним, лаконічним та експресивним. Саме тому чітко 

простежується тенденція до економії мовних засобів при максимальному смисловому 

навантаженні. 

Існують різні види заголовків, проте, не зважаючи на своє різноманіття, всі вони мають 

певну кількість спільних рис, адже для успіху публікації потрібно, щоб заголовок відповідав 

певним вимогам. Серед них лаконічність мови, простота розуміння заголовку читачем (адже 

цільова аудиторія повинна охоплювати всі прошарки населення), достатня виразність для 

акцентування уваги читача на ньому. 

Сучасні англомовні ЗМІ досить часто використовують так звану «гру слів» – 

формально-смислове обігрування компонентів слова на фонетичному та словотворчому рівнях. 

Таким чином утворюються нові структурні мовні одиниці. 

Не можна забувати і про те, що мова різноманітних рубрик (новини, спорт, культура, 

http://www.zpu-journal.ru/zpu/e-publications/2007/
http://www.zpu-journal.ru/zpu/e-publications/2007/
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погода, гумор) буде різнитися, маючи свої особливості та характерні риси. Однак у заголовках 

традиційно виділяють такі основні стилістичні характеристики: 1) велика кількість термінів 

(зважаючи на тематику статті); 2) нейтральна лексика з політичного та суспільного життя; 

3) інтернаціональні слова та неологізми; 4) абревіатури; 5) кліше; 6) сталі вирази. 

У англомовних заголовках простежуються такі стилістичні особливості: 

1) використання визначеного набору лексичних одиниць та синтаксичних конструкцій 

(racial tension – расові протиріччя); 

2) розмовний характер мови заголовків (Say hello to a new device! – Вчені розробили 

новий пристрій); 

3) експресивне забарвлення мови; 

4) скороченість заголовку; 

5) багатоступенева структура. 

Особливе місце в англомовній періодиці займають абревіатури та інші різноманітні 

новотвори. Автори зазвичай прагнуть досягти гнучкості мови, економії мовної енергії та мовних 

засобів. Це часто пояснюється подорожчанням ефірного часу на телебаченні чи радіо та газетної 

чи журнальної площі. 

Як і всі інші мови, англійська мова переживає так званий «бум неологізмів». 

Неологізми – це слова та словосполучення, які позначають нову реалію, з‟явилися у мові 

відносно нещодавно та зберігають певний відтінок новизни та незвичності.  

Однак слово залишається неологізмом зовсім короткий термін, адже його активне 

використання поступово перетворюють його на загальновживане. Так трапилося з такими 

словами, як software (комп‟ютерна програма), teleshopping (фінансові або торгівельні операції, 

виконані за допомогою комп‟ютера), UFO (невідомий літаючий об‟єкт (НЛО)), chat show 

(телепередачі за участі знаменитостей). Величезна кількість неологізмів з‟являються завдяки 

політичним течіям та суспільним рухам. Це також стосується видозміни слова на нейтральніше 

(policeman – police-officer). 

Багато сучасних видань активно використовують просторічну лексику для досягнення 

«природності» мови та певного зв‟язку з народом, адже у наш час лібералізації та відкритості 

усне мовлення має надзвичайний вплив на пресу. 

Бажання бути близьким до читача виявляють молоді журналісти, які активно 

використовують соцмережі для підбору аудиторії. Доволі часто вони починають 

використовувати слова-символи, якими на даний момент активно послуговується потенційна 

аудиторія. 

Отже, можна зробити висновок, що сучасна мова преси має величезний вплив на читача 

завдяки використанню звичних йому мовних одиниць, багато з яких взяті з повсякденного 

мовлення. Використання абревіатур, новотворів, кліше, усталений виразів, фразеологізмів та 

алюзій сприяють легкому сприйняттю мови газетного тексту, зацікавлюють та інтригують 

читача.  
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Відомо, що «потаємні думки» і настрій іншої людини можна «прочитати» за її позами 

та жестами. У різних народів одні й ті самі невербальні знаки і жести можуть тлумачитися по–
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різному, що інколи призводить до прикрих непорозумінь. У повсякденному житті ми навіть не 

помічаємо власної жестикуляції. Для нас це звичне явище, тому ми не замислюємося над тим, 

що жести різних країн світу можуть мати різне значення. Однак, передумовою встановлення 

успішного контакту з жителями інших країн є гармонійне поєднання внутрішнього 

психологічного змісту у спілкуванні та зовнішнього прояву за допомогою невербальних засобів. 

Дослідження свідчать про те, що передача інформації відбувається через вербальні 

засоби на 7 відсотків, через звукові (зокрема, тон голосу, інтонація звуку) – на 38 відсотків, 

через невербальні – на 55 відсотків. Словесне спілкування в бесіді становить менше 35 

відсотків, а більше 65 відсотків інформації передається за допомогою невербальних засобів. 

Психологи встановили, що від від 60 до 80% повідомлень ми сприймаємо за допомогою 

невербальних засобів вираження і лише 20 – 40% інформації передається за допомогою 

вербальних та дослідити значення основних жестів, і розглянути їх особливості в деяких 

країнах. Одним із засобів невербального спілкування є жести. Жести – це рухи, що посилюють 

враження від висловлюваних ідей, це рухи тіла й постави, розраховані на передачу емоційної та 

інтелектуальної інформації. Вони мають соціально фіксовану форму й виконують 

комунікативну функцію. «Регулярно співіснуючи зі звуковою мовою, жести супроводжують, 

доповнюють, підкріплюють її, у певних випадках замінюють... Жести можуть замінювати будь-

який член речення, цілі висловлювання, а також нести крізь текст самостійну тему, і в цьому 

сенсі варто думати про текстову детермінованість появи жестів» [1, с.57-58]. Вони є важливими 

для естетики сприйняття інформації, а також виражають внутрішній душевний стан людини. 

Мова жестів передувала звуковим мовам. Це доводить те, що мови жестів слугують основним, а 

може єдиним засобом спілкування з тими, хто чує погано або зовсім не чує. 

Будь-яке спілкування починається саме з вітання. Зазвичай ми просто вітаємося, а серед 

чоловіків усюди поширене рукостискання. Проте існують незвичайні способи вітання: У 

Мексиці вас можуть схопити за великий палець руки. У Франції можливі поцілунки в щоку від 

абсолютно незнайомих людей. У Лапландії (частина Норвегії, Швеції та Фінляндії) при зустрічі 

труться носами. У країнах Азії вітаються прикладанням долоні. Ще в Стародавньому Римі 

великим пальцем підбивалися підсумки гладіаторських боїв. Тому досі великий палець, 

опущений вниз, означає невдоволення, а піднятий вгору – захоплення. Якщо ви піднімете 

палець вгору, це може означати, що все чудово, або що хтось молодчина. Але в деяких країнах 

цей жест можуть сприйняти інакше: В Німеччині німець сприйматиме піднятий великий палець 

як цифру «один». В Греції цей жест говорить про небажання продовжувати розмову далі. В 

Уругваї й Ірані він може здатися образливим, оскільки вказує на бажання вчинити дії 

сексуального характеру. Жести вказівним пальцем в різних країнах мають різне значення. Так, 

якщо піднести його до губ, можна змусити публіку мовчати. Щоб зосередити на чому–небудь 

увагу, його потрібно просто підняти. Не менш цікавим жестом є прокручування цього пальця 

біля скроні. Якщо у нас це означає, що ви сумніваєтеся в розумових здібностях іншої людини, 

то в інших країнах цей жест має інші значення: В Голландії будуть думати, що ви обдарована 

людина і так вказуєте на свій розум. В Італії так виділяють найбільш ексцентричних людей. В 

Аргентині таким жестом можуть покликати вас до телефону. В Перу він означає зайнятість 

розумовою діяльністю. 

Отже, вербальні й невербальні засоби, що є за своєю природою знаками, виконують 

базові функції комунікації – інформативну, прагматичну, експресивну, естетичну – на основі 

взаємозалежності та взаємовпливу. Між символічними жестами в різних культурах існують 

великі відмінності, які необхідно враховувати. Особливого значення взаємодія вербальних і 

невербальних засобів набуває під час формування комунікативної компетенції на заняттях з мов. 

Тому постає потреба подальшої розробки методики розвитку усного мовлення, насамперед 

естетичного, впливового, упровадження тренувальних вправ з невербальної комунікації, 

засвоєння необхідних відомостей про естетичну роль жестів і міміки, які супроводжують усні 

висловлювання. 
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