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Соболєв О. І.
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Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
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ТОКСИЧНА ДІЯ СЕЛЕНУ НА ОРГАНІЗМ ПТИЦІ

Ключеві слова: мікроелемент, селен, доза, токсичність, птиця.
Keywords: microelement, selenium, dosе, toxicity, bird.

Хімічний елемент селен був відкритий видатним шведським хіміком Йенсом 
Якобі Берцеліусом у співдружності з Гоплібом Ганом у 1817 році в шламах свинцевих 
камер сірчанокислого заводу в Грипсхолмі.

Розуміння ролі селену в живленні тварин прийшло в 1931 році, коли вияви-
ли, що причиною ряду ендемічних хвороб великої рогатої худоби, свиней та домаш-
ньої птиці на території Великих рівнин Америки стало споживання ними рослин і 
зерна із надлишковим вмістом селену. Ознаками отруєння селеном були: втрата ваги, 
випадіння волосся, ураження суглобів, кісток, копит і шкіри, втрата зору(тварини 
спотикалися), параліч і, як наслідок, загибель від виснаження.

До 1957 року селен розглядався виключно як токсичний мікроелемент. І лише 
у 1957 році вчені K. Schwarz і C. Foltz із Національного інституту охорони здоров’я 
(США) встановили життєву необхідність селену, продемонструвавши в ході класич-
них експериментів, що саме цей мікроелемент запобігає розвиткові некротичної де-
генерації печінки у щурів. Це стало початком використання сполук селену в терапії 
білом’язової хвороби овець і великої рогатої худоби, аліментарного гепатиту свиней, 
ексудативного діатезу та енцефаломаляції птиці [1].

У наступні роки вітчизняними та зарубіжними вченими виконано значний 
обсяг робіт щодо подальшого вивчення біологічної ролі та механізму дії селену на 
живий організм. Наукові дослідження переконливо довели, що селен є життєво 
необхідним мікроелементом з широким спектром біологічної дії, яка включає фізі-
ологічну регуляцію ферментативного ланцюга антиоксидантного захисту, сигнальну 
трансдукцію, транскрипцію, клітинний ріст і процеси апоптозу, гормонопоезу, спер-
матогенезу, імуногенезу тощо. Він є канцеростатичним агентом. Підтверджена здат-
ність селену знижувати токсичність важких металів [2].

Відкриття біологічних властивостей селену стало підставою для використан-
ня його спочатку у профілактиці та лікуванні багатьох хвороб, пов’язаною із селено-
вою недостатністю, а згодом – як стимулятора росту і розвитку молодняку, а також з 
метою підвищення несучості, збереженості птиці, поліпшення інкубаційних характе-
ристик яєць та низки інших продуктивних якостей.
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У 1974 році Управління по контролю над продуктами харчування та лікар-
ськими засобами США (Food and Drug Administration) схвалило добавку селену в ра-
ціони тварин і птиці у кількості 0,1 мг/кг. Через 5 років FDA переглянула максималь-
но допустимий рівень включення селену в комбікорми і підвищило його до 0,3 мг/
кг. Пізніше, завдяки дослідженням багатьох науковців, цей рівень був піднятий до 
0,5–1,0 мг/кг залежно від країни світу.

Сільськогосподарська птиця дуже чутлива як до дефіциту, так і до надлишку се-
лену в раціоні. Селен відзначається високою токсичністю [3]. Нижчий поріг його вмісту 
в комбікормі, коли у птиці проявляється селеноз, за одними даними становить 3–4 мг/кг 
[4], а за іншими – 5 мг/кг [5]. Сьогодні орієнтовно визначена мінімальна токсична доза 
селеніту натрію, яка здатна спричинити зміни у клінічному статусі птиці, мг/кг маси тіла:  
індиченят – 0,9; курчат-бройлерів – 1,7; каченят – 9,4; курей-несучок – 33,4. Крім того, 
оральна LD50 селену для курчат становить 9,7 мг/кг живої маси (в інших експеримен-
тах – 24,6 мг/кг), для індичат та качок – 13,5 та 64,0 мг/кг, відповідно [6].

Інтоксикація організму відбувається здебільшого при ін’єкціях або при 
згодовуванні птиці комбікормів з підвищеним умістом селену. Ознаками отруєння 
птиці селеном є анемічність шкіри та слизових оболонок із наступною їх синюшніс-
тю, витікання слизу з дзьоба. У хворої птиці та тієї, що перенесла отруєння, довго 
зберігається хворобливість суглобів, кульгавість, у деяких виявлено потовщення 
суглобів. Спостерігаються розлади ЦНС, посмикування м’язів, конвульсії, приско-
рення частоти дихання і серцевих скорочень, відсутність реакції на зовнішні по-
дразники. Птиця відмовляється від корму, у неї спостерігається випадіння пір’я, 
сліпота, настає коматозний стан і вона гине. При патолого-анатомічному розтині у 
курчат-бройлерів спостерігається гіперемія слизової залозистого шлунка, ентерити 
з наявністю дрібноточкових крововиливів. Печінка і нирки збільшені, на розрізі – 
повнокровні. У курчат, індичат і каченят у ротовій порожнині та стравоході скуп-
чена густа, піниста рідина із солом’яно-жовтуватим відтінком. Під епікардом та ен-
докардом – крововиливи. В індичат спостерігається збільшення жовчного міхура. 
При забої птиці у стадії отруєння селеном видно, що тушки поганої вгодованості, 
м’язи водянисті, синюшні [7].

Молекулярний механізм токсичної дії селену вивчено не повністю, хоча 
встановлено, що його сполуки необоротно блокують сульфгідрильні групи фермен-
тів тканинних білків (замінюють SH-групи на SeH), знижують активність дейодиназ 
та індукують утворення супероксидних радикалів у реакції з глутатіоном, внаслідок 
чого пригнічуються процеси клітинного дихання і окисного фосфорилування в орга-
нізмі. Крім того, утворення селентрисульфідних комплексів (селен+цистеїн+коензим 
А) призводить до зміни третичної структури ферментів і тим самим порушує їх 
функціонування [8].

Токсикологічна ж оцінка селену показала, що він у фізіологічно допустимих 
дозах, не справляє ембріонтоксичну, тератогенну, мутагенну, подразнюючу та алер-
генну дію на живий організм і може використовуватися у фармакології, ветеринарії 
та зоотехнії (як мінеральна добавка).
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SEKCJA 8. ART (ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ) 
ПОД-СЕКЦИЯ 8. Прикладное искусство

Анастасія Віталіївна Варивончик
Кандидат мистецтвознавства, доцент, 

Київського університету ім. Б. Грінченка

ТКАЦТВО В КОНТЕКСТІ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ.

Одним з найдревніших різновидів народної творчості, як відомо, є ткацтво. 
Стаття присвячена особливостям розвитку цього мистецтва в контексті художніх 
промислів України.

Ключові слова: ткацтво, тканина, артіль, ремесло, кустарні промисли, коо-
перація, мануфактура, народні промисли.

Одним из самых древних видов народного творчества, как известно, являет-
ся ткачество. Статья посвящена особенностям развития этого искусства в контексте 
художественных промыслов Украины.

Ключевые слова: Ключевые слова: ткачество, ткань, артель, ремесло, 
кустарные промыслы, кооперация, мануфактура, народные промыслы.

One of the most ancient types of folk art is weaving. The article focuses on the 
evolution of this art in the context of the arts and crafts of Ukraine.

Keywords: weaving, fabric, Guild, craft, crafts, cooperation, manufacture, and 
crafts.

Про традиційне народне мистецтво загалом та його різні галузі, види і різно-
види зокрема існує значний корпус наукових досліджень. Так, про мистецтво виши-
вання писали Л. Кравчук (1969.), М. Новицка (1972.), Т. Кара-Васильєва (1993, 2000.). 
Вишивання в усіх його різновидах – як поширений вид народної творчості – ретель-
но проаналізувала Р. Захарчук-Чугай (1988) та ін., Є. Причепій (2009.) та ін. Подібно 
виглядає справа і щодо такого різновиду народного мистецтва, як домашнє ткацтво. 
Його досліджували С. Колос (1928.), Н. Лєбєдєва (1956.), С. Сидорович (1979). Багато-
вікові історичні та технологічні традиції українського килимарства вивчали: Д. Щер-
баківський (1927.), С. Таранущенко (1968.), А. Жук (1973) та ін. Деревообробку на 
Україні досліджували: М. Селівачов (1985), М. Станкевич (1992), Е. Шевченко (1997). 
Гончарство і кераміку досліджували: А. Арциховский (1947), А. Августиник (1957), 



10

Zbiór artykuóów naukowych.

П. Будников (1962), О. Голубец (1984, 1991), О. Пошивайло (1993.) та ін. Мистецтво 
декоративного розпису досліджували: Велігоцька Н. (1938), Б. Бутнік-Сіверський 
(1977), Т. Голяк (1999), Л.Білякова (2000). Про мистецтво Фарфору-фаянсу писали: Б. 
Бутнік-Сіверський (1972), Кара-Васильєва Т. (1984), Школьна О. (2011). Також були 
дослідженні та захищені кандидатські дисертації: Г. Івашків (2004), В. Дутка (2007), О. 
Дяків (2007), О. Луковська (2007), В. Андріяшко (2009), А. Радченко (2009), Л.Семчук 
(2009).

У цих та інших публікаціях даної тематики йдеться про зміст, особливос-
ті образної структури, про майстерність умільців, про традиції, зокрема й родині, 
тощо. Але мало хто з-поміж авторів, – навіть тих, у назвах праць котрих міститься 
термін «промисел», – звертає увагу саме на виробничий, промисловий аспект народ-
ної творчості, хоча згадані, як і інші, не названі тут, традиційні народні мистецтва 
здавна називаються художніми промислами. Цим і зумовлений вибір теми дисерта-
ційного дослідження: художні промисли України.

Мета ж даної статті – відстежити історичну еволюцію ткацтва як одного з 
українських художніх промислів.

Слово «ткацтво» походить від дієслова ткати (первісно тикати), тобто коло-
ти, проколювати. З такою трактовкою згоден і Фасмер [15].

Численні археологічні знахідки підтверджують, що в часи кам’яного віку – 
палеоліту, люди займались полюванням, збиральництвом. Використовуючи шкіру 
вбитих тварин прикривались у негоду, холодну пору року. В наступні епохи насе-
лення збільшується, підвищується ефективність мисливства, водночас здійснюється 
перехід до більш активних форм освоєння природи, за «збирацтвом» наступає «ви-
робництво»: люди не просто приручають, а одомашнюють тварин, вирощують злаки, 
інші корисні рослини, зокрема льон, коноплі, бавовник придатні для виготовлення 
ниток найперше передумови виникнення шитва, отже, – тканин [13]. Так виникає чи 
не найперша галузь суспільного виробництва – ткацтво, що набуває значного поши-
рення з винайденням та удосконаленням головного виробничого засобу – верстата 
та його «супутниці» – прядки.

Значного піднесення на території сучасної України ткацьке ремесло зазнало в 
добу заліза, у період розквіту скіфської культури. Матеріали поховань з курганів Чор-
томлик, Куль-Оба та інших підтверджують, що скіфські жінки займалися ткацтвом. 
Багаті скіф’янки користувалися веретенами грецького типу з кістяним набором, а 
бідніші — дерев’яними з глиняним або свинцевим пряслом [13]. Передумови роз-
витку ткацтва створювалися загальним прогресом матеріальної і духовної культури 
населення, його соціально-економічною еволюцією. На всіх етапах розвитку ткацтво 
віддзеркалювало конкретні історичні, природно-географічні особливості, характер 
господарської діяльності та культурно-естетичні запити народу. Воно відображало 
також генетичні етнокультурні взаємозв’язки з ткацтвом сусідніх народів. Ці чинни-
ки формували його національні, регіональні та локальні особливості [13].

Основними прядильними волокнами в українців з давніх часів були вовна, 
коноплі й льон. Споконвіку на території України провідними галузями господарської 
діяльності були скотарство, зокрема вівчарство, яке давало можливість отримува-
ти овечу вовну, та рослинництво — вирощування луб’яних культур — льону і коно-
пель.
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Ймовірно, вовняна пряжа передувала конопляній, а тим більш — лляній, 
оскільки відомо, що льон на східнослов’янських землях почали вирощувати значно 
пізніше коноплі — аж у III тис до н. є. [13].

На Україні ткацтво добре відоме з часів Трипільскої культури (ІІІ – ІІ тися-
чоліття до н.е.), про що свідчать археологічні знахідки: глиняний посуд з відбитками 
тканин [2]. У середні віки ткацький верстат був майже в кожній хаті, на ньому працю-
вали переважно жінки. У продовж століть вважалося, що жінці належить вміти пряс-
ти, шити та вишивати, виконувати ткацькі операції. З розвитком продуктивних сил 
і появою надлишку виробів, що йдуть на обмін та продаж, найбільш здібні ткачі та 
ткалі, а то й цілі родини спеціалізувалися на виготовленні тканих виробів – полотен, 
скатертин, тощо. Починаючи з IX—X ст на ґрунті традиційного домашнього заняття 
виникає окремий вид ремесла – ткацький промисел [14]. Значна частина продовжу-
вала залишатись, як і раніше, по селах, інші почали селитися у містечках і містах по-
близу торговельних шляхів, монастирів, феодальних дворів.

У XIV ст. професійні майстри стали об’єднуватися в особливі організації — 
цехи. Цех  – це кооперація. Науковий термін «кооперація» (буквально, в перекладі 
з латини співробітництво, спільна дія) означає таку форму організації праці (тобто 
розподілу й поєднання окремих дій = операцій), при якій багато людей планомір-
но і спільно беруть участь в одному і тому процесі виробництва (або в різних, але 
зв’язаних між собою процесах виробництва) [11, с. 173]. Цехи, існували в багатьох 
містах і містечках західних земель України: Самборі, Львові, Городку, Сокалі, Дрого-
бичі, Стрию, Судовій Вишні, Яворові, Щирці тощо.

Завдяки розширенню можливостей цехові організації сприяли підвищенню 
продуктивності праці ремісників та удосконаленню технології. Цехи мали свої ста-
тути, привілеї, що регламентували діяльність виробників. Цехові ткачі виготовляли 
різноманітні види тканин (сукно1, полотна2, скатертини, тощо) [2].

Вироби продавалися не лише на місцевих ринках, а й експортувалися. Реміс-
ників, що не належали до цехів. Мали обмежені можливості для праці та збуту своєї 
продукції. У XVII ст. з цехів виникають нові форми організованого виробництва тка-
нин — мануфактури, які проіснували до середини XIX ст. [14]. Мануфактура – (до-
слівно ручне виготовлення) історично утворилась, з ремесла (індивідуального вироб-
ництва) двояким чином: з комбінації різних ремесел для виробництва спеціального 
продукту та з кооперації однорідних працівників одного ремесла для виробництва 
спільного продукту, у якій окремі операції ремесла набувають самостійної форми, 
тобто стають «ремеслом» окремих працівників [11, с. 173].

При зростанні цехів і розподілі ручної праці, цехи перетворювались на нові 
форми організації виробництва і праці — мануфактури, де працювали наймані ро-
бітники, праця яких поділялася на окремі процеси (прядіння, зсукування ниток, 
фарбування пряжі, ткання), що забезпечувало значно більшу рентабельність підпри-
ємств. Вони спеціалізувалися також на виготовленні окремих видів товарів (полотна, 
килимів, шовкових та позолочених тканин тощо) [14].

Початок мануфактурного періоду в Україні датується XІV століттям [14].

1 Сукно – це тканий матеріал зроблений з вовни, бавовни, на поверхні якої волокна сильно збиті, пере-
плетені між собою, що зовсім закривають усі проміжки між нитками.
2 2Полотно – це тканина текстильного виробництва виконана з текстильних волокон.
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Тацьки мануфактури зосереджувалися головним чином на Поділлі, так як ця 
місцевість була богата на рослинну сировину: льон і коноплі — у місцевостях Залі-
щиках, Потоці, Махнівці, Немирові та ін. Шовкові та золотолиті тканини виробляли 
у Києві, Бродах, Лагодові, Сокалі, Міжгір’ї, Куткорі, Золочеві, Львові, Корці, Меджи-
божі, Немирові, Кам’янці-Подільському, Станіславові. Продукція цих підприємств 
мала значний попит на місцевих ринках та йшла на експорт. Однак розвиток промис-
ловості та поширення значно дешевших тканин фабричних підприємств зумовили 
поступовий їх занепад [14].

Наприкінці XIX — початку XX ст., мануфактури базувалися на переробці 
власної сировини. В осередках, розташованих поблизу промислових центрів і торго-
вельних шляхів, усе більше тканин вироблялося на збут [14].

У кожному регіоні України вироблялися свої типи тканин для всіх видів одя-
гу, постелі та декоративного оздоблення домівки. Крім конопель та льону й вовни, за-
стосовувати й нетрадиційні види сировини: бавовняну та паперову пряжу, а в захід-
них регіонах — металеву сріблясту нитку — сухозлітку (обманлива, показна розкіш). 
Водночас традиційну орнаментику застосовували у виробах численних кустарних 
ткацьких осередків, земських майстерень та промислових шкіл.

У 1920–1930-х роках на базі місцевих кустарних промислів були створені 
ткацькі артілі, що виготовляли налавники, декоративні наволочки, пояси, плахти, 
крайки, краватки, торби. [13]. Зокрема такі артілі були організовані у відомих цен-
трах з художнього ткацтва  – Кролівці Сумської області, Дегтярях, Нова Басань на 
Чернігівщині, в Богуславі, Переяслові-Хмельницькому, Обухові Київській області, 
які з часом увійшли до концерну «Укрхудожпром». У зв’язку з активним розвитком 
текстильної промисловості фабричні тканини дедалі більше проникали в сферу що-
денного побуту українців. Фабричні тканини були дешевші від мануфактурних. Сво-
їм наслідком це мало витіснення з ужитку домотканих виробів передусім господар-
ського призначення, а згодом і окремих видів тканин для одягу та інтер’єру. Процес 
«відмирання» ткацького ремесла посилювався ще й насильницькою колективізацією 
українських сіл, різким скороченням вівчарства, посівів льону і конопель, які були 
сировинною базою домашнього ткацького виробництва в Наддніпрянщині, Сло-
божанщині, Поліссія, Волині, Поділлі, Буковині, Покутті, Гуцульщині, Бойківщині, 
Лемківщині та Закарпатті.

Чернігівщина – регіон широкого побутування ткацтва. Наприкінці ХІХ – на 
початку ХХ ст. цим ремеслом в губернії займалося 5 тисяч майстрів [2.]. Вони ви-
готовляли тканину зі складними різноманітними візерунками, лише з повздовжні-
ми нитками основи і поперечними нитками підткання. Фактура тканини і розмаїття 
орнаментв залежали від порядку і способу накладання ниток [2]. Найрозвиненішим 
ткацтво було в південних повітах губернії – Кролівецькому, Козелецькому, Ніжен-
ському, Борзнянському та Остерському.

Кролевецька фабрика художнього ткацтва проіснувала майже дев’яносто 
років. Історія цього підприємства розпочалась з 1922  року, коли ткачі-надомники 
об’єдналися в артіль декоративно-художнього мистецтва «Відродження». Майстри 
вступали до артілі зі своїми верстатами. У 1923  році в артілі працювало 35  осіб, у 
1924 – 600, у 1926 – 2000. На Всесоюзній сільськогосподарській виставці 1923 року 
артіль «Відродження» отримала перше місце за вироби рушників та скатертин [5].
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На початку 30-х років ХХ століття товариство «Відродження» проводило 
капітальне будівництво, розширювало площі загальних майстерень та мало механі-
зований цех. Більшість майстрів працювали надомниками. Вони одержували замов-
лення і пряжу, а ткали вдома на власних верстатах. Поступово ткачі переходили на 
постійну роботу в цехи, а вдома працювали тільки майстри з навколишніх сіл.

У 30-тих роках ХХ століття, в період інтенсивного формування «радянського 
народного мистецтва з новим змістом» у традиційне ткацтво запроваджують мотиви 
радянської символіки – п’ятикутна зірка, серп і молот тощо. Для полегшення праці 
і подальшого збільшення кількості виробів Центральне управління запроваджує до 
шаблонів «еталонні зразки» виробів. Так розпочиналась індустріалізація ткацького 
виробництва: налагодження масового виготовлення на основі механізації та автома-
тизації виробничих процесів уніфіковах, ідентичних виробів.

Після Другої світової війни (1946 р.) у виробництві були запущені механізо-
вані ткацькі машини на яких ткалі-майстрині виконували тематичні рушники-панно, 
присвячені, річницям Перемоги над Німеччиною, Жовтневої революції, з’їздам КПРС, 
згодом – героям-космонавтам. Починаючи з 70-их років кролевецькі майстрині не 
тільки виконували проекти художників, а й самі створювали оригінальні композиції, 
дотримуючись місцевих народних традицій. В той час ассортимент продукції фабри-
ки був різноманітний – це були декоративні рушники, скатерки, портьєри, покрива-
ла, килимки, серветки, а також предмети жіночого одягу – сукні, спідниці, фартушки 
[5]. Узорчаті рушники, скатерки, покривала здобували високу оцінку на численних 
міжнародних виставках.

Вироби Кролівецької фабрики були представленні на виставках – у Брюселі, 
Лозанні, Загребі, Монреалі, Нью-Йорку, Осакі, Торонто, Флоренції; вони експорту-
вались до Італії, Канади, США, Франції, Японії та інших держав [5].Ткаля В.І. Рекуся, 
яка пропрацювала на фабриці майже 40 років, в 1968 році була удостоєна звання Ге-
роя Соціалістичної Праці [1].

Найхарактернішими виробами були рушники, які виготовлялися для оздо-
блення житла, громадських інтер’єрів, обрядового призначення. При їхньому виго-
товленні використовувалася традиційна техніка перебору і тканини з характерними 
місцевими мотивами і колоритом. Узори були різноманітними, переважав геоме-
тричний орнамент, який часто поєднувався з рослинними мотивами.

З 90-х років минулого століття для фабрики, продукція якої була знана в ба-
гатьох країнах світу, настали нелегкі часи. Втративши збут у складних умовах ринку, 
який тільки зароджувався, кролевецька фабрика художнього ткацтва повільно зупи-
няла свою роботу. Почався спад виробництва, скорочення асортименту, скоротилась 
і кількість працюючих.

На роботі фабрики істотно позначилась постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про приватизацію державних підприємств». У лютому 2001 року почався процес 
приватизації, і підприємство було перейменоване на відкрите акціонерне товариство 
«Кролевецька фабрика Художнє ткацтво» [5].

У 2002  році фабрика перебувала у стадії приватизації та реконструкції. В 
жорстких умовах ринкових відносин адміністрації підприємства довелось піти на 
значне скорочення працівників. У 2007 року збанкрутіла ткацька фабрика припини-
ла роботу [5].
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Значним центром художнього ручного ткацтва була фабрика «Перемога» у 
Богуславі Київської області, що здавна славився оригінальними виробами – рушни-
ками, картатими хустками, ряднами тощо.

Ткацьке ремесла на Богуславщині відомо ще від кінця ХІХ ст., коли у містеч-
ку функціонувала шовкоткацька мануфактура. Богуславчани використовували досвід 
провідної тоді Київської школи цехових майстрів, ткали різноманітні ковдри й коштов-
ні одягові тканини. У ХІХ ст. тканини богуславських майстрів, рушники, ліжники, ска-
тертини, намітки, запаски, фартухи ставали більш поліхромними завдяки появі нових 
якісних барвників. Вироби були відомі в Петербурзі, Москві та інших містах і регіонах 
Росії. Богуславська школа ткацтва славилася поряд з київською, кролевецькою, ніжин-
ською та іншими, та поширювала свій досвід на інші міста й села [10, с. 134].

У післявоєнний 1945 рік у Богуславі було організовано художньо-промислову 
артіль «Перемога», яка об’єднала понад сімдесят місцевих ткаль».

Головним інженером богуславської фабрики «Перемога» став І.Г. Нечипо-
ренко (1930р.-2004р.), фактично творець богуславської школи художнього ткацтва у 
другій половині ХХ ст. Родом майстер з Чернігівщини, художник текстилю за фахом, 
промисловець з вийнятковими здібностями та громадський діяч. Завдяки його ді-
яльності ткацький промисел Богуславщини з середини 60-х рр. ХХ ст., переживав 
час бурхливого розвитку та розквіту. Найбільшим досягненням Нечипоренка була 
його діяльність, спрямована на відродження та розвиток українських національних 
традицій у ткацтві.

Нечипоренко у співпраці з художниками Г. Аджієвським та Н. Скопець твор-
чо переосмислив традиції, створивши високомистецькі зразки декоративних виро-
бів, і на їх основі нові зразки ткацької продукції [10, с. 134].

Вироби фабрики “Перемога” швидко реалізовувалися на торгових ринках 
України та за їх межами – Німеччині, Франції, Польщі, Чехословаччині, США, Ка-
наді, Японії [3.]. Для самих богуславців продукція місцевої фабрики була дефіцитом, 
бо відправлялася за межі країни. Богуславські рушники стали своєрідною візитною 
карткою Богуславщини та Київщини зокрема. Виготовлення авторських творів І. Не-
чипоренком на богуславській фабриці, були позначені новаторськими пошуками, 
мистецькою виразністю, що досягалася за рахунок структури, фактури, оригінально-
го композиційного рішення [10, с. 134].

Посилений попит на вироби фабрики “Перемога”, (як і інших аналогічних під-
приємств народних промислів) зумовив розширення асортименту, ставив їх на кон-
веєр, пригальмовував творчі пошуки. Тенденція до масового планового виробництва 
передбачала розробку зразків композиційно нескладних для виконання, спрощених 
за орнаментальним вирішенням й обмежених у доборі кольорових барв. Нерідко че-
рез брак часу, необхідного для створення нових взірців-еталонів і впровадження їх у 
виробництво, художники змушені були застосовувати вже знайдені орнаментально-
композиційні варіанти лише з незначними змінами. Створювалися й дещо складніші та 
вишуканіші за композиційними схемами, багатші за колоритом та змістом зразки ма-
лосерійних виробів, але вони складали незначну частку в загальній кількості продукції 
підприємства, до того ж гальмувався і виробничий процес. Творчо-експериментальні 
пошуки у тканих виробах, що призначалися для особистого домашнього вжитку і пев-
ною мірою зберігали давню ткацьку традицію меншали. [10, с. 134.]. Подальше форсу-
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вання темпів виготовлення тканих і килимових виробів на підприємствах у 80-х роках 
призвело до посилення негативних явищ: стандартизація, уніфікація, звуження асор-
тименту, спрощення і збіднення художнього вирішення.

У 90-х роках ХХ ст. майже всі ткацькі осередки централього регіону України 
зокрема Кролевець, Дігтярі, Решетилівка, Богуслав через матеріальну скруту (брак 
сировини, попиту на продукцію) або припинили свою роботу, або змінили профіль 
виробничої діяльності. Відтак втрачаються матеріальні цінності, здобуті великими зу-
силлями, ентузіазмом та самовідданою творчою працею багатьох поколінь народних 
митців, переривається нитка спадковості, родинної майстерності й досвіду. [3, с.120].

Давній центр художнього ткацтва  – Дегтярі  – прославив Україну знаме-
нитими плахтами. Наприкінці ХІХ  – початку ХХ ст. з метою підтримки ткацького 
промислу на Полтавщині губернським земством було відкрито ремісничі училища 
й майстерні з підготовки майстрів, досвідчених інструкторів, повітовими земствами 
започатковано Навчальні майстерні з підготовки майстрів. У 1913 році в губернії ді-
яло 17 таких майстерень. Одна з найбільших, яка розташовувалася (з 1898 р.) в с. Діг-
тярі Прилуцького повіту в садибі, подарованій відомим українським меценатом Г. П. 
Ґалаґаном, діяла впродовж десяти років. Заклад готував майстрів ткацтва й килимар-
ства. Відповідно до розробленої програми з повним курсом теорії ткацтва навчання 
було розраховане на три роки. Майстерня мала інтернат. У 1899 році відкрито кра-
сильню, у 1903 – килимовий відділ. Завідувачем з 1898 року був О.І. Віктор-Бєрченко, 
викладачі: А. М. Миронич, К. В. Марей, Д. 3. Германова.

Майстерня, що вимушена була 1918 року припинити діяльність, у 1922 році 
відновила роботу і, була підпорядкована «Промкоопераці». У перший рік роботи 
тут навчалося 102 учні й працювало 23 інструктори. Обладнання школи-майстерні 
складалося з 150 верстатів та 12 жаккардових машин. Мала ткацький, килимарський, 
вишивальний та фарбувальний цехи. Навколо школи згуртувалася значна кількість 
ткачів з Дігтярів та навколишніх сіл (1922 році їх налічувалось близько 600, у 1924 – 
1200) [13, с. 363].

У 1926 році на базі школи-майстерні було відкрито художньо-технічну шко-
лу, виробничою базою якої стала організована в 1927 році промислова артіль ім. 8-го 
Березня (з 1961 – «Дігтярівська фабрика художніх виробів ім. 8-го Березня»). За час 
свого існування школа підготувала багато кваліфікованих фахівців художників з тка-
цтва – майстрів-інструкторів, художників, технологів.

Творчий колектив Дігтярівської фабрики проводив значну роботу по ви-
вченню народних традицій краю, розробляв зразки і вироби народного художнього 
ткацтва та нових можливостей матеріалу, експериментував в галузі технології, в за-
стосуванні нових матеріалів (різновидів пряжі, ниток), в композиційно-художніх ви-
рішеннях. Вироби Дігтярівської фабрики неодноразово відзначались – так у 1956 році 
в Дрездені на виставці декоративно-прикладного мистецтва вони отримали Диплом 
І-го ступеня. Відомими стали заслужений майстер народної творчості УРСР Г. Дени-
сенко, Герой Соціалістичної Праці, ткаля О. Коваленко та інші [12, с.169].

На Хмельниччіні, у Переяслав-Хмельницьку,також працювала фабрика художніх 
виробів, яка мала власне той самий асортимент, що і підприємство Дегтярів. Крім цого, 
випускала ще і пояси, крайки, краватки, що застосовувалися в національному костюмі 
деяких областей України, а також мали широкий попит як сувенірні речі [12, с.169]. 
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У другій половині ХІХ ст. на початку ХХ ст. ткацькі мануфактури діяли та-
кож в Стеблеві, Таганчі Канівського повіту.

Філіал виробничо-художнього об’єднання ім. Т.Г. Шевченка в селі Обухови-
чі Київської обласі – один з центрів відродження промислу. Іванківський район, до 
якого належали Обуховичи, здавна славився творами народного мистецтва, зокрема 
тканинами. З покоління в покоління передавалося вміння ткати «соковиті» рушники, 
декоративні тканини в родині Верес. Лауреат Шевченківської премії Г. Верес свого 
часу працювала в Київському виробничо-художньому об’єднанні. Також з самого 
початку роботи цеху працювала там майстер О.Козяр, твори якої користувались ве-
ликою популярністю. Вироби підприємства отримували високі оцінки на числених 
республіканських, всесоюзних і зарубжних виставках [12, с.169].

Ткацькі виробництва були поширені і на Західніїй Україні. Івано-Франківська 
фабрика художніх виробів імені Рози Люксембург, Чернівецька фабрика ім. Ю. Федь-
ковича, Косівське виробничо-художнє об’єднання «Гуцульщина» та інші, займались 
ткацтвом та плетінням.

Івано-Франківська фабрика художніх виробів була заснована у 1939 руці на 
базі Станіславської художньо-промислової артілі, в котрій працювало 45  чоловік. 
Спеціалізація артілі в час заснування – в’язання ручного трикотажу і вишивка. Пер-
шим керівником підприємства була Тарасенко Варвара Матвіївна – голова Станіслав-
ського Міжоблхудожпромсоюзу. Артіль об’єднувала майстринь-надомниць філіалів 
в селах Угорники, Жовтень, Лисець, Станіславського району, с. Тименечани Надвір-
нянського району. Продукція експонувалась в Канаду, Бельгію, Іспанію, Японію, Че-
хословаччину, Італію.

Після Другої світової війни, у 1947  році, до Івано-франківської артілі була 
приєднана, як філія, артіль у Тлумачі.

В 1960 році артіль була реорганізована у фабрику, у якій вже були механізова-
ні всі допоміжні процеси. Значно було розширено асортимент виробів: виготовляли 
жіночі плаття і плаття-костюми, дитячі блузи, оздобленні традиційним гуцульським 
декором [1].

В 1965 році на фабриці організована експериментальна лабораторія де роз-
роблялись нові зразки виробів масового виробництва.

На початку 70-х років в лабораторії працювало 20 спеціалістів. Експеримен-
тальна лабораторія сприяла розвитку фабрики у художніх промислах, розвитку кра-
щих традицій народного мистецтва завдяки творчим майстрам [1].

В 1970-80-х роках працівники фабрики проводили велику роботу по збору 
матеріалів про художні промисли регіону, зразків старовинних народних вишивок, за-
мальовок, орнаментів. Нині кращі зразки художніх виробів фабрики знаходяться в ко-
лекціях Київського музею народного декоративного мистецтва, Коломийського музею 
народного мистецтва Гуцульщини, Івано-Франківського краєзнавчого музею [1].

Продукція фабрики широко представлялась на різних виставках: у 1960 р.– ви-
ставка Радянська Україна; 1961 р. – 100 років Т. Г. Шевченка, м. Київ; 1962 р. – в Марселі; 
1966  р.  – виставка культури Москви; 1967  р.  – ювілейна виставка 50  років Жовтню; 
1968 р. – ВДНГ СРСР, ВДНГ УРСР; 1969 р. – ВДНГ СРСР, ВДНГ УРСР; 1970 р. – Ювілей-
на виставка до 100 річчя В. І. Леніна; 1970 р. – ВДНГ УРСР; 1971 р. – ВДНГ виставка при-
свячена ХХІV з’їзду КПРС ; 1971 р. – ВПДНГ УРСР виставка присвячена КПУ; 1971 р. – 
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ВДНГ виставка-огляд предметів народного споживання; 1971 р. – міжзональна виставка 
Білорусії, України, Молдовії; 1972 р. – Ярмарка Пловдів (Болгарія); 1972 р. – ВПДНГ 
УРСР; 1972 р. – Виставка в Празі; 1972 р. – виставка присв’ячена 50 річчю утворення 
СРСР; 1973 р. – ВДНГ СРСР, ВДНГ УРСР; 1973 р. – Виставка в Самалі; 1974 р. – Виставка 
в Загребі (Югославія); 1975 р. – виставка декоративно-прикладного мистецтва; 1975 р. – 
виставка присвячена ХХV з’їзду КПРС ; 1976  р.  – виставка присвячена 60-річчю 
Радянської влади; 1976 р. – ВДНГ УРСР; 1977 р. – ВДНГ УРСР; 1977 р. – виставка в Лос-
Анжелосе (США); 1977 р. – Всесоюзна виставка сувенірів; 1977 р. – ФРГ; 1977 р. – ВДНГ 
УРСР; 1977 р. – Лейпціг Міжнародний ярморок; 1978 р. – ВДНГ УРСР; 1978 р.– ВДНГ 
СРСР; 1978  р.– ВДНГ УРСР. Високохудожні вироби підприємства отримали високу 
оцінку на багаточислених областях, республіканських всесоюзних, і міжнародних 
виставках народного декоративного мистецтва [1].

90-ті роки ХХ століття позначені згасанням як невеликих ткацьких осеред-
ків, так і потужних у минулому підприємств. Поступово вони припинили своє існу-
вання внаслідок браку сировини й попиту на продукцію [13, с. 363].

На початку ХХ ст. в Україні почали продукувати також трикотажні виро-
би – малими кількостями, кустарним способом. Перші трикотажні фабрики постали 
у 1915 році в Полтаві та Харкові на базі устаткування фабрик, евакуйованих з Поль-
щі. Напередодні другої світової війни підприємства цих міст і Києва випускали понад 
4/5 всіх трикотажних виробів, фабрики Харкова і Полтави понад 3/4 всього виробни-
цтва панчішно-шкарпеткових виробів УРСР. Полтавська прядильна фабрика постача-
ла трикотажним підприємствам бавовняну пряжу. Рукавички випускали в Бердичеві, 
Житомирі, Полтаві та Прилуці [7]. Друга світова війна завдала величезної шкоди на-
родному господарству, у тому числі й трикотажній промисловості. У 1941 – 44 роках 
підприємства трикотажної промисловості зазнали майже цілковитого знищення. Піс-
ля війни була проведена величезна робота по відбудові й реконструкції трикотажних 
підприємств. Згодом трикотажна промисловість була відбудована і поширена. Побудо-
вано нові великі заводи: у Харкові, Миколаєві, Житомирі, Львові, Одесі, Сімферополі, 
Феодосії, Чернівцях, Івано-Франківську, Прилуці, Донецькому, Дніпропетровському, 
Луганському та ін. На початку 1970-х pp. на Україні працювало 60 трикотажних підпри-
ємств. Головні центри трикотажної промисловості: Харків, Київ (Київська трикотажна 
фабрика ім. Рози Люксембург, заснована 1927, Київська трикотажна фабрика «Киян-
ка» — з 1957), Одеса, Львів, Чернівці, Житомир, Миколаїв, Червоноград, Мукачів; за 
межами УРСР, але на українській етнічній території: Берестя, Пинське.

У 1950 році виробництва трикотажних виробів досягло довоєнного рівня, а 
в 1964 році виробництво панчішно-шкарпеткових виробів у порівнянні з 1940 роком 
збільшилося в 2,6 рази.

У цей час темпи розвитку трикотажного виробництва значно випереджають 
темпи розвитку інших галузей текстильної промисловості. Поступово прийшли до 
висновку, що виготовлення трикотажного одягу значно економніше й вигідніше для 
промисловості й насамперед тому, що трикотажне виробництво менш трудомістке, 
ніж ткацьке. Одяг із трикотажу створюється набагато швидше, ніж з тканини, оскіль-
ки сировини й матеріалів на одиницю продукції в трикотажному виробництві наба-
гато менше. Відповідно, одяг із трикотажу, що виготовлений з тієї ж сировини, що й 
тканина, набагато дешевше одягу із тканини.
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Починаючи з 50-х років ХХ ст. на теріторії України були побудовані нові під-
приємства, обладнані сучасними машинами й автоматами, з розробленою техноло-
гією. Серед них прядильно-трикотажні комбінати і фабрики по виробництву трико-
тажного полотна у Великих Луках, Горловке, Мукачеві та ін. Промислове виробництво 
трикотажних виробів організовано у всіх союзних республіках. В 1974 трикотажна 
промисловість включала близько 500 підприємств. Основний принцип розміщення 
трикотажної промисловості — наближення її до місця споживання [7].

Варто зазначити, що велику роль в розвитку виробів з трикотажу віді-
гравали і Будинки моделей. В яких активно запроваджувалась тематика тради-
ційного мистецтва повсякденного, святкового, спортивного одягу характерна 
як для жінок, чоловіків і дітей. На базі кращих традицій узорного народного 
ткацтва працював Будинок моделей трикотажу «Хрещатик». Офіційно вважало-
ся, що він був створений у 60-х роках, але насправді його існування розпочалось 
задовго до цього – з артілі. Першим директором була Жаркова В.П., яка й вважа-
ється засновником Будинку трикотажних моделей. Потім довгі роки його очо-
лювала Анна Тимофіївна Калюжна. Колективи українських Будинків моделей 
поповнювали художники-випускники в основному трьох навчальних закладів: 
Московського текстильного інституту, Ленінградського художнього училища 
ім. Мухіної та Львівського художнього інституту (тепер Національна Академія 
мистецтв). Саме в цих закладах готували фахівців зокрема й трикотажного ви-
робництва.

Поєднання різних шкіл давало відрадні і практичні результати. У своїй твор-
чості художники-модельєри, які працювали в Україні, орієнтувались як на світовий 
досвід та міжнародні бренди, так і на традиції українського народного ткацтва, яке 
слугувало зразком пластичного поєднання фактури тканини та орнаментально-
колористичного рішення декору, ритмічного чергування елементів орнаменту, гар-
монійного співвідношення його величини та ширини ткацького полотна [6]. Під ке-
рівництвом А. Калюжної Київський будинок моделей «Хрещатик» посідав провідне 
місце в галузі виробництва трикотажного одягу в СРСР. У ньому розроблялися моде-
лі, які гідно представляли Україну на міжнародних виставках та фестивалях: вироби 
завжди мали національні ознаки.

Починаючи з червня 1970 року у Києві відбувались художньо-технічні ради, 
організовані Всесоюзним інститутом асортименту виробів Міністерства легкої про-
мисловості УРСР. На порядку денному був огляд моделей одягу для підлітків і молоді. 
Рекомендації цього форуму істотно позначилися на тенденціях того десятиліття, на-
самперед моди, всупереч своїй природі – прагненню до безперервних змін та іннова-
цій – «пригальмовує». Учасники художньо-технічної ради розглянули моделі, запро-
поновані 34 швейними підприємствами і 6 будинками моделей України [6].

Наприкінці 90-х р. ХХ століття в Україні працювали десятки будинків моде-
лей, включаючи Будинок моделей трикотажних виробів, Будинок моделей кожгалан-
тереї, Будинок моделей взуття і навіть Будинок моделей спецодягу. Може скластись 
враження, що будинки моделей сформували, єдину організацію, та насправді це було 
не так – діяльність кожного колективу була по суті автономною.

Після розвалу СРСР в наслідок загальнодержавної економічної кризи в Укра-
їні, відбулось згортання переважної більшості художніх виробництв та Будинків мо-



19

Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki  

делей: вони не витримали ринкової конкуренції. Повністю ремісництво не зникло, 
більше того стало поступово, стихійно відроджуватися, проте через тривалу перерву, 
в силу порушення традицій, багато виробів не досягають необхідного якісного рівня. 
Найчастіше реміснича праця характеризується як ручна або переважно ручна праця. 
Застосувуючи знарядя праці і в тих видах ремесла, де це було можливо, вона успішно 
використовувала сучасну техніку і технологію, особливо так звані малі форми тех-
нічного прогресу.
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ЗВУКОВА ПРИРОДА ВЕРБАЛЬНОГО МОВЛЕННЯ: РІВНІ АНАЛІЗУ

Анотація: В статті порушується проблематика порівняння музичного та 
вербального звука, їх спільні та відмінні характеристики відповідно різних критеріїв 
та рівнів вимірювання (тембрового, ритмічного, висотного, динамічного).

Ключові слова: вербальний звук, музичний звук, критерії порівняння, рівні 
аналізу.

Abstract: The article reveals the problem of comparison of the characteristics of 
musical and verbal sound, their common and distinctive features according to various criteria 
and levels of measurement (timbre, rhythm, altitude, dynamic).

Keywords: verbal sound, stereo sound, criteria for comparison, level analysis.

Постановка проблематики дослідження. Проблематика порівняння 
музичного і вербального мовлення в аспекті їх взаємообумовленості та взаємовпливу 
має свою ґенезу та різні аспекти вивчення, діапазон яких представлений ґрунтовними 
теоретичними дослідженнями різного спрямування. Зокрема, музикознавчий аспект 
заявленої проблематики сягає своїм корінням трактатів епохи Відродження, в яких 
наводилися майже інструктивні рекомендації щодо розстановки складів вербального 
тексту під нотами, акцентувалася увага на співставленні музичних фраз з одиницями 
вербального тексту, його правильній акцентуації, що свідчить про надання важливості 
синтаксису музичного мовлення.

Зокрема, у трактаті Гвідо Аретинського «Мікролог» у XV главі, що має назву 
«Про зручне складання мелодики», проводиться паралель між поетичним текстом і 
наспівом та виголошується думка про те, що мелодика повинна пульсувати на зразок 
поетичного тексту [2]. Про здатність музики бути мистецтвом упорядкованої інто-
нації писав видатний український композитор і теоретик XVII ст. Микола Дилець-
кий у трактаті «Мусикійська граматика», де музику охарактеризовано як інтонаційне 
мистецтво. У самому трактаті не має достатньо вираженого співставлення музичної 
та вербальної мови, але дослідник вперше звертає увагу на емоційний вплив музи-
ки та її звуковисотну природу: «Музика то єсть, которая албо вгору, албо вполго-
лосом модеруєт» [3]. Акцентуючи увагу на спорідненості музики та поезії Микола 
Дилецький в одному з 27 рукописів «Граматики» [4] (написаних між 1705–1711 рр.) 
наводить 180 віршованих рядків розділених на вісім частин, що утворюють єдиний 
цикл у зверненні до художнього почуття читача, які дослідник розцінює як свідчення 
єдності двох мистецтв. Нажаль нам не відомо, чи був М. Дилецький автором цих тек-
стів, чи їх написав Тихон Макар’євський, ім’я якого зашифровано в акровірші до 8-ої 
частини, але відображення у музиці змісту тексту вже свідчить про те, що музичний 
твір мислився ним саме в категоріях «musica poetica».

У подальшому заявлена проблематика набула аналітичного вектору, про 
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що свідчать ґрунтовні праці з теорії музики. Зокрема, четвертий розділ трактату 
А. Б. Маркса «Вчення про музичну композицію, практичне і теоретичне» (1837-1847) 
[13], присвячений аналізу оперних сцен, арій, вокальних ансамблів, де розглядається 
зв’язок ритміки тексту з вокальною партією. Ґрунтовним дослідженням є останній 
розділ другої частини праці Г. Рімана «Основи вчення про композицію» (1905)�, що 
має назву «Форми вокальної музики», де міститься характеристика таких вокальних 
жанрів як мотет, кантата, балада у їх порівнянні з віршованими формами.

У ХХ ст. увага дослідників зосереджується на виявленні різних рівнів та кри-
теріїв у порівнянні музики та слова. Найбільш вичерпними є підручники «Музична 
форма» І. В. Способіна [8], «Аналіз музичних творів» С. С. Скребкова [9], де подано 
важливі спостереження про інтонаційні, ритмічні, акцентні, темпові співвідношення 
музики та вербального мовлення. В останньому розділі підручника «Аналіз музич-
них творів» Л. А. Мазеля і В. А. Цуккермана [5], що носить назву «Цілісний аналіз», 
подано аналітичні розвідки присвячені романсам та народним пісням, де глибоко 
аналізується синтаксис, ритміка, смислове навантаження вербального тексту та їх 
співвіднесеність із музикою. Аналіз співвідношення мови музичної з вербальною на 
прикладі саме вокальних жанрів ґрунтовно розкритий у підручнику «Аналіз вокаль-
них творів» під редакцією Є. О. Ручьєвської [7]. В ґрунтовній монографії «Музика та 
поетичне слово» В. А. Васіної-Гроссман [1] наголошується на тому, що аналіз тексту 
повинен включати як образно-смисловий, так і конструктивний підходи, а головним 
методом аналізу вокальних творів обрано аналіз вербального тексту, як невід’ємного 
компоненту художньої форми. Проблематика реалізації музичних принципів фор-
моутворення в літературному тексті піднімалася у працях Б.  М.  Ейхенбаума [12], 
Л. Е. Фейнберг [11], В. А. Васіної-Гроссман [1], Є. І. Чигарьової [10], де виявляються 
загальні принципи, що обумовлюють тяжіння між цими видами мистецтва. У зв’язку 
із заявленою проблематикою особливий інтерес мають праці про роль слова у компо-
зиції, співвідношення слова та музики.

Отже, маємо констатувати наявність в теоретичному музикознавстві ґрун-
товних праць, в яких досліджено окремі питання формоутворення (гармонія, метр, 
тематизм), сформульовані особливості різних типів форм (пісенна, рондо, сонатна 
тощо), розкрито їх роль в історичному розвитку музичного мистецтва тощо. Попри 
все, звукова природа вербального мовлення в його спорідненості із музичним висвіт-
лена не достатньо, що і є метою даної статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Взаємодію вербального мовлення 
із музичним можна прослідкувати на рівні синкретизму та синтезу, як явищ існуван-
ня культурних практик. Якщо для синкретизму характерно об’єднання вербального 
та музичного в єдиний цілісний феномен (фольклор, богослужбовий спів, творчість 
менестрелів та менезінгерів тощо), то для синтезу цих видів мистецтв більш харак-
терно їх поєднання.

В контексті синтезу можливе як домінування одного з видів мистецтв (во-
кальне мистецтво Ренесансу та Нового часу, сучасні перекладення для голосу з вже 
відомих інструментальних творів, або накладання на вже існуючі музичні твори лі-
тературного тексту тощо), або їх рівноцінність при створенні єдиного художнього 
образу (мелодекламація), або повне їх взаємопроникнення, для якого характерна єд-
ність як у вербально-звуковому аспекті, так і смисловому. Для синтезу характерна 



22

Zbiór artykuóów naukowych.

автономія різних видів мистецтва та позбавлення обов’язкової прикладної функції 
(опери, ораторії, кантати, романсова та пісенна творчість), що передбачає різну сту-
пінь реалізації у життєвому середовищі (на зразок богослужбових мес композиторів 
Ренесансу та Нового часу, де канонічний текст озвучується музичними засобами). 
Про синтез музики і слова можна говорити в контексті вокальних жанрів Ренесансу 
(меса, мотет, мадригал) та Нового часу (опера, ораторія, кантата, романс, пісня), де 
жанрові форми передбачають наявність тексту (віршована форма, богослужбовий 
текст, літературний текст тощо).

В умовах синкретизму домінує принцип єдності усіх видів мистецтва, що 
призводить до утворення складних художніх образів як результату об’єднаного ціліс-
ного уявлення про нього. Для синкретизму характерна «…особлива часова злитість 
ланок самого процесу» [6, с.118], тобто єдність створення – втілення – сприйняття 
мистецького твору, то для синтезу ці процеси можуть бути розведені у часі. Це обу-
мовлено тим, що синкретизм об’єднує в собі як художні компоненти, так і сферу поза 
художнього, оскільки за своєю природою є прикладним. Яскравим прикладом таких 
жанрів, що реалізуються за допомогою вербально-мелодичних конструкцій, можна 
вважати епос, архаїчний фольклорний шар, ранню літургічну монодію, ранньосе-
редньовічні пісенні жанри тощо. На відміну від нього синтез прагне до об’єднання 
самостійних видів мистецтва. Хоча є сенс враховувати і так звані перехідні жанри, в 
яких ще діє синкретичний тип мислення, прикладом чого можуть бути пізньосеред-
ньовічні богослужбові жанри. З часом творчий метод побудови мистецького твору 
змінювався, а мелодія набувала самостійності та не залежала від поетичного слова.

Отже, якщо для синкретизму, як найдавнішої форми існування мистецтва, 
характерним є злиття вербального й музичного, що дозволяє говорити про особли-
вий тип художнього мислення, взаємопроникнення художніх засобів втілення та 
одночасовість усіх компонентів художнього цілого що слугує прикладним цілям, то 
для синтезу ступінь такого злиття може бути різною, так само як і різночасовість у 
виникненні вербального та музичного та їх поєднанні в мистецькому феномені, що 
може існувати незалежно від прикладної функції.

Музичний звук та звук вербального мовлення мають як спільні, так і від-
мінні характеристики, що можуть бути визначені за своїми кількісними та якісними 
показниками. Різниця між звуками музичного та вербального мовлення є досить від-
чутною на рівні матеріалу, з якого складаються ці види мистецтва, оскільки на відмі-
ну від слів, як стійких комбінацій фонем, музичний матеріал музики представлений 
елементарними звуковими структурами, що в різні періоди мали особливі структури 
(мелодичні поспівки, співзвуччя тощо).

Звукова матерія може бути охарактеризована за допомогою її якостей, що 
підлягають вимірюванню та мають певні величини. Фізичними якостями звуку є ви-
сотний, ритмічний, динамічний, тембровий параметри (висота, довгота, гучність, 
тембр). На фонетичному рівні вербальне слово оперує звуками, які мають акустичні 
та часові характеристики. Характеристика вербального звука відповідно до таких па-
раметрів як ритмічність та динамічність дозволяє виокремити певну протяжність у 
часі та гучність. Щодо параметру тембрального, то виміряти його складно, а результат 
буде мати не кількісний показник, а якісний. Параметр висотності в аналізі вербаль-
ного звука дозволить виявити кількісні показники, а параметр гучності не піддається 
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точній фіксації, оскільки немає дискретної, градуйованої шкали. Для вербального 
мовлення значимість ритмічного параметра не є домінуючою та залежить від специ-
фіки мови. Звуки вербального мовлення також можна відрізнити за ступенем гучнос-
ті, хоча це не відіграє важливу роль в організації самого процесу мовлення.

На відміну від звуку вербального, якості музичного за тими-ж параметрами 
дадуть більш фіксовані значення. Зокрема, висотний параметр аналізу музичних звуків 
дасть якісні результати, оскільки музичні звуки мають шкалу висоти, що дозволяє їх 
фіксувати (нотний запис). На відміну від музичного, до вербального мовлення поняття 
звуковисотності можна застосувати тільки до голосних звуків, які мають більш-менш 
виражену тонову характеристику, але нестабільну, не фіксовану та умовно диферен-
ційовану. Ритмічні та висотні параметри музичного звука також підлягають фіксації, 
у той час як для мовленнєвих звуків ці параметри не передбачені, оскільки одиниці 
вимірювання будуть умовні. Динамічний параметр має найбільший спектр градацій 
вимірювання сили звучання музичного звука, що має фіксовані позначки у нотах 
(на зразок pp, p, mp, f й т.д.), але відіграє похідну роль. У музиці роль тембру довгий 
час займав останнє місце в ієрархії засобів виразності, але музичне мистецтво ХХ ст. 
кардинально змінило його функцію, надавши тембру визначальних характеристик 
в організації музичного мовлення. Не останню роль в цьому процесі відіграв так 
званий «фонетичний критерій» вербального мовлення, оскільки саме тембральні 
характеристики звуків мовлення дозволяють відрізняти різні за значимістю фонеми 
(сонорні, формантні, шумові й т.д.) збагачуючи їх новими смисловими контекстами.

Узагальнюючи можна визначити домінантні та похідні параметри музичного 
та вербального мовлення, які суттєво відрізняються між собою. Якщо висотний та 
ритмічний параметри музичного звуку мають найбільш точні показники та мають 
виключне значення, то у вербальному мовленні ці параметри є приблизними. 
Динамічний параметр музичного звуку має приблизне значення та є похідним, 
на відміну від звуку вербального, в якому відіграє важливе, смислове значення. 
Тембровий параметр вербального звуку, на відміну від музичного, має виключне 
значення для процесу мовлення, оскільки впливає на процеси смислоутворення. 
Висотний та ритмічний параметри є визначальними для музичного звуку, в той 
час як динамічний і тембровий  – для звуку вербального. Це свідчить про те, що 
музичні звуки мають більш точні та конкретні якості, що піддаються вимірюванню, 
у той час як вербальні звуки у процесі мовлення змінюють свої якості, що не мають 
домінуючого значення.

Отже, для музичного мистецтва характерна багаторівнева, організована 
звуковисотна організація, що реалізується за допомогою ладу, будови, звукоряду, 
ритму, гармонії тощо. На відміну від музичного, вербальний звук не передбачає 
впорядкованості за висотним та ритмічним параметрами, але тембровий параметр 
відіграє домінантну роль у фонетичній будові мовлення. Питому вагому в характеристиці 
музичного звука відіграють ладова система, багатоголосся, функціональна ієрархія 
елементів музичної форми, суто специфічні музичні структури, що утворилися в 
різні історико-культурні періоди та набули значення своєрідних знакових функцій 
(ладо мелодичні моделі григоріанського хоралу, імітаційні утворення мотетів, 
гармонічні звороти віденських класиків, дванадцятиступенева серія додекафонного 
письма тощо). Якщо порівнювати звуки вербального та музичного мовлення на 
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лексичному (слово)та синтаксичному (речення) рівнях, то виявляються інші критерії 
у їх порівнянні та додаткові смислові аспекти.

Художнє мовлення має досить тісний зв’язок із музичним мовленням, 
оскільки вони оперують крім звукових (висота, динаміка, тембр), часовими (ритм) 
і просторовими параметрами, що реалізуються на рівні метро-ритмічної та звуко-
висотної організації. Між художнім мовленням та музичним існують не тільки точки 
перетину, а й точки синтезу, коли один вид мовлення набуває характеристик іншого. 
Поетичне слово здатне озвучуватися, набувати якостей музичного коли його тонова 
складова стає домінуючою. Такі зразки поетичного тексту стають матеріалом для 
озвучення, а в результаті народжується нова якість – пісенні жанри в їх розмаїтті. 
Зворотній процес в окремих випадках спостерігається в музичному мовленні, 
підчас використання фонематичного матеріалу вербального мовлення (жанр 
вокалізу). Музичне мистецтво ХХ ст. дало велику кількість прикладів використання 
фонематичного матеріалу вербального мовлення, включаючи його в якості одиниць 
музичної тканини, де окремі елементи, або навіть цілі фрагменти слів, включені в 
партитуру музичного твору як «фонетичний матеріал». Тісний зв’язок вербального 
та музичного мовлення має й зворотній вектор впливу, коли вербальні граматичні 
структури накладають свій відбиток на формоутворення в музиці, яскравим 
прикладом чого може слугувати музична риторика XVIII ст., коли музична форма 
будувалася відповідно до правил риторичної диспозиції. В цьому контексті є сенс 
згадати побудову музичного періоду за аналогією вербального мовлення.

Висновки. Отже, вербальне мовлення досить тісно пов’язано із музичним та 
має цілий спектр різних варіацій своєї реалізації, серед яких озвучення слова (вокальні 
жанри, хорові, оперні тощо), своєрідні слова-вказівки (темпові, метро-ритмічні, 
смислові тощо), слова-назви музичних творів (програмне, жанрове, темпове, епіграф, 
авторський розгорнутий текст-програма, літературна програма до твору), символічні 
(знакові) тексти (віддзеркалені в музичних інтонаціях та мають конкретне смислове 
навантаження), лейттеми (носії вербального смислу) тощо. Вербальний і музичний 
звук мають різні характеристики, але організованість звучання є тим параметром, що 
їх об’єднує. Межа між художнім мовленням та музичним є мінливою, динамічною 
та гнучкою, що призводить до взаємозбагачення їх характеристик. Якщо смислові 
концепти художнього мовлення мають понятійну природу та конкретне вербальне 
вираження, то музичне мовлення оперує іншими категоріями, що не зводиться до 
конкретних понять. Художнє (вербальне) мовлення базується на понятійних смис-
лах, що передаються за допомогою слів та є основою вербального висловлювання 
наділеного певним смислом, у той час як в музичному мовленні домінують позапо-
нятійні смислові категорії, тому і смислова природа у них принципово різна.
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У статті досліджуються основні напрями та форми діяльності польських 
організацій допомоги біженцям у роки Першої світової війни, які діяли на теренах 
Сумщини.

Ключові слова: Перша світова війна, польські комітети, благодійна діяльність, 
біженці, Сумщина.

В статье исследуются основные направления и формы деятельности полсьсь-
ких организаций помощи беженцам в годы Первой мировой войны, которые действо-
вали на территории Сумщины.

Ключевые слова: Первая мировая война, польские комитеты, благотвори-
тельная деятельность, беженцы, Сумщина.

The article examines the main directions and forms of activities of Polish organiza-
tions helping refugees during the First world war, which operated on the territory of Sumy 
region.

Keywords: First world war, the Polish committees, charity, refugees, Sumy region.

Перша світова війна, що фактично відкрила відлік нового століття, стала 
часом небаченого соціального напруження та виснаження. Однією з найбільш 
вразливих категорій цивільного населення у роки війни були біженці та примусово 
виселені з окупованих територій і районів воєнних дій особи. Разом з тим, війна 
викликала зростання національної самосвідомості та солідарності народів, що 
населяли територію держав – учасниць воєнного протистояння.

Масове біженство перетворилось на гостру соціальну проблему, розв’язання 
якої потребувало спільних зусиль органів державної влади, місцевого управління, 
громадськості, церкви. В умовах “великого відступу”, це явище, за спогадами міністра 
сільського господарства О. Кривошеїна, набуло небачених масштабів: “З усіх 
суворих випробувань війни рух біженців є найбільш несподіваним, самим важким і 
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важковиліковним... Мудрі стратеги німців створили цей потік, щоб залякати противника... 
Хвороби, смуток і злидні рухаються разом з біженцями на Росію. Вони створюють паніку 
і знищують все, що залишилося від пориву перших днів війни... Дороги руйнуються, і не-
забаром вже неможливо буде підвезти їжу... Будучи членом ради міністрів, я стверджую, 
що наступна міграція населення приведе Росію в морок революції». [1, с.149].

На територію Сумщини, яка належала до 4  –х губерній і поділялася на 
повіти, біженці почали прибувати влітку 1915 р., після поразки російських військ на 
Південно-Західному фронті. Залізничні станції Конотоп, Хутір Михайлівський, Во-
рожба були важливими транзитними пунктами на шляху переміщення біженців у 
тилові губернії.

Джерельну базу даної статті склали документи з фондів Державного архіву 
Сумської області. Документи місцевих органів управління, а саме – Ф.251 – «Лебединсь-
ка земська управа», Ф. 1001 – «Земські начальники», – дають уявлення про динаміку 
біженського руху, етнічний та соціальний склад переселенців, а також напрямки їх 
переміщення наприкінці війни. Нами були використані документи місцевих органів 
Міністерства внутрішніх справ Росії, оскільки на них було покладено функції нагля-
ду за біженцями у місцях їх тимчасового перебування (Ф. 1066 – «Пристав 3–го стану 
Роменського повіту», Ф. 1045  – «Поліцейський наглядач Павлівського рафінадного 
заводу»). Документи цих фондів розкривають основні форми допомоги біженцям, 
яку надавали польські громадські організації як на теренах Сумщини, так і у мас-
штабах країни. Матеріали друкованих видань, зокрема, газет «Южный край», «Из-
вестия Всероссийского Комитета для оказания помощи пострадавшим от военных 
действий», «Сумской вестник» доповнюють широку панораму благодійної діяльності 
та суспільних настроїв. У 1994 р. У Сумах було відновлено випуск газети «Сумской 
голосъ» (видання під такою назвою виходило 1905 – 1906 рр.). До 80-х роковин від 
початку Першої світової війни побачив світ тематичний номер газети (за редакцією 
І.Скворцова), який складався з публікацій «Сумского вестника» 1914 – 1917 рр.. В по-
дальшому випуск газети був припинений і нині це раритетне видання є цінним дже-
релом для вивчення повсякденного життя Сумського повіту, зокрема, й біженців.

Однією з провідних тенденцій сучасної вітчизняної історіографії є посилен-
ня інтересу до соціальних аспектів, «адже війна – це не лише бойові дії, але й життя 
соціуму у режимі екстремального часу, глибокі соціальні, економічні, психологічні 
ментальні зрушення» [2, с. 20].

2013  р. побачила світ колективна праця українських істориків «Велика 
війна 1914-1918 рр. і Україна». Це – перше в українській історіографії узагальнюю-
че видання, присвячене впливу війни на суспільні процеси. Серед багатьох аспектів 
соціально – економічного життя на українських територіях порушується й пробле-
ма біженства. У нарисі Т. Лазанської [3, с.481-511] розкрито особливості масового 
біженства, викликаного не лише об’єктивними чинниками розгортання воєнних 
подій, а й політикою військової та цивільної влади стосовно своїх співвітчизників 
у прифронтових районах. Ґрунтовне дослідження процесу формування етнічних 
комітетів допомоги біженцям на українських землях здійснила Л. Жванко [4]. Осо-
бливу увагу дослідниця приділила діяльності польської та латиської громад Харкова.

Наближення столітньої річниці від початку Великої війни активізувало 
дослідницькі пошуки, зокрема, і в регіональному контексті. 2014  р. У Ніжинському 



28

Zbiór artykuóów naukowych.

державному університеті ім. М. Гоголя відбулася Міжнародна наукова конференція 
«Перша світова війна в долях народів Європи та світу», за підсумками якої було ви-
дано збірник наукових статей [5]. Окремі публікації присвячені означеній проблемі. 
Так, вплив польських біженців на повсякденне життя українських губерній розгляну-
то у статті Т. Лихачової [5, с. 29-35], проблему біженців у Ніжинському повіті 1914 – 
1918 рр. – у розвідці В. Копича [5, с. 35-39]. Певну увагу питанню благодійної діяльності 
на Сумщині приділили місцеві краєзнавці М. Манько [6,7] та М. Сергієнко [8]. Наукові 
працівники Сумського обласного краєзнавчого музею І. Скворцов та Н.Євтушенко роз-
глянули повсякденне життя Сумського повіту в роки війни, спираючись на матеріали 
місцевої газети «Сумський вісник» та приватних колекцій сумчан [9].

Автори статті ставлять за мету, спираючись на архівні документи та опублі-
ковані праці, дослідити основні напрями та форми діяльності польських організацій 
допомоги біженцям на теренах Сумщини, що у роки Першої світової війни входила 
до складу Харківської, Полтавської, Чернігівської, Курської губерній та узагальнити 
досвід самоорганізації соціуму в умовах війни.

Як зазначає Т. Лихачова, до літа 1915 р. біженство було стихійним, і пере-
селення поляків з прифронтових районів проходило без активного втручання вла-
ди [5, с.30]. Масове прибуття біженців на територію Сумщини розпочалося влітку 
1915 р. і тривало до кінця осені, коли більшість біженців була розселена в тилових 
губерніях країни. Реєстрацію біженців на місцях здійснювали земські установи, а 
також відділення Всеросійського земського союзу (ВЗС). Губернські та повітові ко-
мітети ВЗС, окрім обліку біженців, влаштовували пункти харчування на маршрутах 
переміщення переселенців (один з таких пунктів був відкритий у Конотопі), опіку-
валися медичними закладами тощо [3, с.487]. Реєстраційні документи, які складали 
місцеві представники ВЗС, дають можливість оцінити динаміку біженського руху, 
проаналізувати кількість, етнічний, соціальний, віковий склад біженців. Так, за да-
ними Харківського губернського комітету ВЗС, у Лебедині у квітні – травні 1916 р. 
було зареєстровано 69 сімей переселенців з Холмської, Сувалківської, Варшавської, 
Мінської, Ковенської, Волинської, Гродненської, Віленської та Люблінської губерній 
(разом близько 300 осіб) [10, арк.1-69]. За етнічною приналежністю вони були, пере-
важно, поляками.

До справи надання допомоги біженцям долучилися етнічні благодійні орга-
нізації. Місцеві громади поляків відзначалися значною активністю у цій діяльності.

У другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. польські родини Лещінських, Су-
мовських, Миклашевських здійснили суттєвий вплив на економічний та культурний 
розвиток Сумщини. Зокрема, першим в Сумах лікарем – педіатром, завідувачем від-
критої 1896 р. дитячої лікарні ім. Святої Зінаїди був Андрій Осташевський. З його 
ініціативи 1914 р. поблизу лікарні була збудована дитяча аптека. Інший авторитетний 
представник польської громади Сум інженер Едуард Кайдайнський відкрив першу у 
місті електростанцію.

На початку ХХ ст. у Сумах діяла громадська організація «Польський буди-
нок» (розташовувся на Покровській площі), працювала польська школа [11, с. 21]. З 
ініціативи місцевої релігійної громади на вулиці Троїцькій був зведений католицький 
храм в ім’я Благовіщення Пресвятої Діви Марії. В період війни ці установи активно до-
лучилися до діяльності загальнодержавних організацій допомоги біженцям. Зокрема, 
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створений у серпні 1914 р. у Варшаві (згодом переведений до Петрограда) Централь-
ний громадський комітет губерній Царства Польського (ЦГК) з метою налагодження 
практичної роботи відрядив до Сум, де проживало 1839 поляків (чи не найбільше серед 
повітових міст Харківської губернії) представника Я.Домбровського [4, с.42].

Різноманітною та найбільш ефективною, на думку дослідників, була діяль-
ність Польського товариства допомоги жертвам війни (ПТДЖВ), створене 29 серп-
ня 1914 р. у Петрограді. Відділення товариства працювали в Конотопі та Сумах, де 
було облаштовано притулки для польських біженців. Зазначені організації фінан-
сувалися як за рахунок державних дотацій, так і шляхом внесення добровільних 
пожертвувань, влаштування благодійних концертів, вистав, лекцій. Тематика цих 
заходів, передбачала як правило, ознайомлення з творчістю російських письмен-
ників. У вересні 1915 р. у приміщенні громадського зібрання відбулася лекція «На-
слідки порушення законів моралі» за романом Л. Толстого «Анна Кареніна» [12]. У 
театрі Корепанова проходили вистави за участю акторів аматорів з числа польської 
громади на користь Сумського відділення ПТДЖВ. Активну участь у доброчинній 
діяльності брали жінки. Зокрема, осередок Союзу польських жінок у Сумах опіку-
вався їдальнею для біженців, де пропонувалися обіди за цінами 1 крб. 50 коп., 1 крб. 
та 60 коп. [13].

Окрім забезпечення матеріальних потреб біженців, благодійні організації 
приділяли увагу навчанню та національному вихованню дітей, зокрема, вивченню 
рідної мови. За клопотанням з’їзду ПТДЖВ Міністерства внутрішніх справ та народ-
ної освіти у листопаді 1916 р. визнали за можливе організувати у притулках та при-
ватних школах вивчення дітьми біженців польської мови, але за обов’язкової умови 
вивчення і російської мови дітьми, старшими за 9 років [14, арк.6]. Окрім відділень 
ЦГК та ПТДЖВ, на теренах Сумщини діяли інші благодійні організації. Зокрема, 
Польський, львівський допоміжний комітет, який опікувався біженцями з Австро – 
Угорщини, сприяв розміщенню частини прибулих у чотирьох притулках у селищах 
Харківського повіту та Сумах [4, с. 45].

Після Лютневої революції 1917 р. та приходу до влади Української Централь-
ної Ради почалося реформування місцевих осередків допомоги біженцям шляхом 
широкого залучення до керівних органів самих біженців. У серпні 1917 р. у Польсько-
му будинку відбулося зібрання біженців з метою обрання керівників осередку [15]. 
У грудні 1917  р., звертаючись до містян, «Сумской вестник» закликав влаштувати 
прощальне різдвяне свято для дітей біженців: «У приміщенні Польського будинку 
щоденно, з 2-ої до 5 –ої години, приймаються внески іграшками та грошима на прове-
дення ялинки 26 грудня. В наступному році, коли ці діти будуть вдома, вони згадають 
сумську ялинку і подумки надішлють свою дитячу подяку благодійникам» [16, с.8]. 
Святкові заходи для дітей біженців та незаможних польських учнів у роки війни про-
водились у приміщенні римо-католицького костьолу.

Таким чином, в роки Першої світової війни біженці отримували допомогу 
не лише від державних органів, місцевого установ, але й від етнічних благодійних 
організацій, зокрема, польських.

Проблема біженства потребує подальшого поглибленого вивчення із залу-
ченням широкого кола джерел, оскільки досвід самоорганізації суспільства в умовах 
війни заслуговує на увагу і в наш час.
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РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ ЛІДЕРІВ У НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНИХ 
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(1985 – 1991 РОКИ)

У статті досліджено вплив політичних лідерів на перебіг подій, ство-
рення політичних партій та громадських організацій, що сприяли національно-
демократичному розвитку і становлення української державності під час перебудови 
в СРСР 1985-1991 рр. Значна увага приділена ролі Л. Лук’яненка, В. Чорновола, Ми-
хайла і Богдана Горинів у становленні Української Гельсінської Спілки, Народного Руху 
України. Розглянуто роль лідерів у трансформації НРУ від громадської організації до 
політичної партії у 1989 – 1991 рр.

Ключові слова: Українська РСР, політичні лідери, перебудова, незалежність, 
національно-демократичні перетворення, суспільно-політичні організації, громад-
ська активність.

Keywords: Ukrainian SSR, political leaders, restructuring, independence, nation-
al-democratic reforms, socio-political organizations, social activity.

Соціально-політичні трансформації в Українській РСР під час перебудови в 
колишньому Радянському Союзі досить активно досліджувались вченими-істориками 
починаючи з 90-х років минулого століття, включаючи теперішній час. У фокусі ува-
ги вітчизняних дослідників знаходились політичні та соціально-економічні процеси, 
спричинені горбачовською політикою «перестройки», передовсім переглядом статті 
6-ої Конституції СРСР, скасування керівної ролі КПРС та переходом до багатопартій-
ності. Зокрема, на початку 1990-х років виходять у світ публікації безпосередніх учас-
ників і лідерів українського національно-демократичного руху М. Гориня, В. Чорно-
вола, І. Драча. Одночасно з’являються перші професійні дослідження перебудови та її 
наслідків для України, становлення громадських і політичних формувань, політичної 
структури українського суспільства (В. Литвин, А. Камінський, К. Астахова, Є. Ба-
зовкін, Є. Болтарович) У другій половині 1990-х років та на початку 2000-х років було 
опубліковано чимало наукових праць, дотичних різним аспектам перебудови в УРСР 
(О. Гарань, Є. Болтарович, А. Білоус, І. Калмакан, О. Бриндак, К. Рябчук, В. Горбатен-
ко та інші). В цей період було захищено кандидатські дисертації з даної проблематики 
(О. Гарань, В. Ковтун, В. Марчук, О. Пилипенко, В. Сімперович, О. Бойко, В. Маляр-
чук, О. Терзі, П. Сацький). Також були опубліковані книги авторів (В. Андрущенко, Л. 
Кравчук, М. Михальченко), які працювали з відомими діячами перебудови. Наведені 
у цих працях дані дозволяють певною мірою охарактеризувати особистості та роль 
окремих політичних лідерів у соціальних і національно-демократичних процесах і 
подіях, що відбувалися того часу.
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Підсумовуючи аналіз наукових публікацій, слід зазначити, що проблема ролі 
українських політичних лідерів у національно-демократичних процесах висвітлю-
валась дещо побіжно. В іншому разі (наприклад книги-спогади) наведені дані ма-
ють суб’єктивний характер і потребують наукового уточнення. На тлі динамічних, 
а подекуди і драматичних подій перебудови, виглядає досить нагальною потреба 
ретельніше розглянути роль політичних лідерів у національно-демократичних пере-
твореннях. Саме цим пояснюється наукове значення нашого дослідження, мета якого 
полягає в історичному аналізі діяльності політичних лідерів щодо створення нових 
національно-патріотичних організацій, реальної демократизації суспільного життя 
та становленні української державності в період 1985 – 1991 років.

Визначаючи роль відомих особистостей, які тією чи іншою мірою були до-
тичними до подій перебудови в Україні, слід, перш за все, означити політичні фігури, 
що здійснювали вирішальний вплив на демократизацію політичного життя. Серед 
видатних політичних постатей національно-демократичного процесу того часу без 
будь-якого перебільшення можна назвати Левка Лук’яненка, а також вже згаданих 
В’ячеслава Чорновола, Михайла і Богдана Горинів та інших політичних діячів, які 
брали безпосередню участь у формуванні національно-патріотичних організацій 
України.

Слід зазначити, що підґрунтя означеного процесу закладалося задовго до 
бурхливих політичних подій, пов’язаних з перебудовою. Йдеться, наприклад, про 
акцію протесту на прем’єрі фільму «Тіні забутих предків» у київському кінотеатрі 
«Україна» 4 вересня 1965 р., коли Іван Дзюба разом із Василем Стусом і В’ячеславом 
Чорноволом висловили відкритий протест проти арештів за звинуваченнями у 
«антирадянській пропаганді» творчої молоді (Івана Світличного, Богдана Гориня, 
Михайла Масютка, Яро слава Менкуша та інших). Пізніше проти учасників акції 
було відкрито кримінальні справи, багатьох з них, зокрема Василя Стуса і В’ячеслава 
Чорновола було ув’язнено за «антирадянську агітацію» [1, 423 – 424].

Значну роль у розвитку національно-ви звольного руху відіграла Українська 
громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод, відома як Українська 
Гельсінська група (УГГ), що було створена 9 листопада 1976 року. Серед засновників 
УГГ були Левко Лук’яненко, Микола Руденко, Олександр Бердник, Петро Григоренко та 
інші (пізніше усі вони були репресовані й ув’язнені на великі строки). УГГ зафіксувала 
та оприлюднила, у тому числі й у міжнародному інформаційному просторі, багато 
фактів порушень прав людини тодішньою радянською владою [15].

Завдяки зусиллям вже політичних лідерів українського національно-
демократичного руху громадська активність в Українській РСР значно зросла 
з початком перебудови. Активізації національно-демократичного руху значно 
сприяло звільнення і повернення в Україну наприкінці 1987 р. політв’язнів, зокрема 
Л. Лук’яненка, В. Чорновола, М. Гориня. [5, 37-61].

Серед важливих подій тієї пори слід назвати створення українського культу-
рологічного клубу (УКК) в Києві (серпень, 1987  р.), куль турологічного клубу «То-
вариство Лева» у Львові (жовтень 1987 р.), Українського добровільного товариства 
української мови ім. Тараса Шев ченка (лютий 1989 р.) – першої масової громадсько-
політичної організації,   яка стала попередницею Народного Руху, українського 
історико-просвітницького товариства «Меморіал» (березень 1989  р.), студентських 
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братств у містах Львові, Івано-Франківську, Рівному (1989 р.) тощо [8].
Завдяки зусиллям національно-політичних лідерів у той час через «сам-

видавські» газети і журнали стала поширюватися правдива інформація про голод 
1921 – 1922 рр., голодомор 1932 – 1933 рр., сталінські репресії та інші, закриті раніше 
для обговорення, історичні події в Україні. Йдеться, наприклад, про відновлення В. 
Чорноволом у 1987 році «Українського вісника»; про масштабні несанкціоновані ан-
тирадянські й проукраїнські мітинги у Львові, які були організовані у червні та липні 
1988 р. В’ячеславом Чорноволом, братами Горинями, Ігорем та Іриною Калинцями; 
про активні виступи українських письменників (О. Гончара, Д. Павличка, І. Драча 
та інших) проти витіснення з ужитку у школах республіки української мови, завдя-
ки чому українська мова набула статусу державної з прийняттям Верховною Радою 
України у 1989 р. Закону про мову.

Підвищенню громадської активності в Україні наприкінці 80-х років сприя-
ло виникнення народних рухів у Прибалтійських республіках, програмні документи 
яких були покладені в основу принципів діяльності Української Гельсінської Спілки, 
яку було створено у липні 1988 року шляхом реорганізації Української Гельсінської 
Групи, а згодом Народного Руху України. У «Декларації принципів» УГС ставились 
питання про перетворення СРСР у конфедерацію незалежних дер жав, передачу фак-
тичної влади в УРСР від компартії до обраних демократичним шляхом Ради народних 
депутатів. УГС висту пала за легалізацію заборонених УГКЦ та УАПЦ, впровадження 
ринкової економіки, надання українській мові статусу держав ної, створення респу-
бліканських військових формувань, звіль нення всіх політв’язнів. За ініціативою чле-
нів УГС у березні 1989 р. у Львові відбулася перша політична демонстрація в Україні, 
на якій уперше замайоріли синьо-жовті прапори [5].

Головою УГС був обраний Левко Лук’яненко. Його поправу можна вважати 
лідером національно-демократичного руху в Україні. Ще 1958 року разом зі Степаном 
Віруном і Василем Луцьківим він створив підпільну партію Українська Робітничо-
Селянська Спілка (УРСС), головною програмною метою була боротьба за незалежну 
Україну. 1961 року Львівським обласним судом був засуджений до розстрілу за «ідею 
відриву УРСР від СРСР, підрив авторитету КПРС, наклепи на теорію марксизму-
ленінізму». Два з половиною місяці по тому Верховний Суд скасував цей вирок, за-
мінивши його на п’ятнадцять років ув’язнення. Після звільнення з в’язниці 1976 року 
Левко Григорович, як зазначалося вище, став одним із засновників Української Гель-
сінкської Групи, за що у 1977 році знову був засуджений до 15 років позбавлення волі, 
з них на 5 років до заслання. У 1988 році був помилуваний і повернувся до активної 
політичної діяльності, 1990  року він очолив, засновану ним, Українську республі-
канську партію. Він є автором «Акту про Незалежність України», прийнятого Верхо-
вною Радою УРСР 24 серпня 1991 року. Роль Л.Г. Лук’яненка у створенні самостійної 
української держави важко переоцінити. Він є визнаним моральним авторитетом в 
Україні, довівши це усім своїм життям, своєю політичною і громадською діяльністю 
[6].

Визначною подією наприкінці 80-х років було створення Народного Руху 
України за перебудову (НРУ) – найпотужнішої масової громадської організації того 
періоду, що об’єднала представників різних політичних сил, які підтримували ідеї 
демократичних перетворень, зламу тодішнього тоталітарного режиму. Показово, 
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що створення НРУ не було справою якогось одного лідера, скоріше цьому сприя-
ла ініціатива групи українських письменників і культурних діячів, таких як І. Драч, 
Ю. Мушкетик, Д. Павличко, Б. Олійник, В. Брюховецький та ін. У березні — вересні 
1989 року пройшли установчі конференції крайових організацій Руху, а 8-10 вересня 
того ж року в Києві відбувся І-й (установчий) з’їзд Народного Руху України, на якому 
було прийнято Декларацію про створення Народного Руху України за перебудову, 
Програму і Статут НРУ, відозву «До народу України», звернення «До всіх неукраїнців 
в Україні», «Проти антисемітизму» та ін. (всього 13 резолюцій, заяв і звернень). Голо-
вою обрано Івана Драча, відомого українського поета, лауреата Державних премій 
УРСР ім. Т. Г. Шевченка та СРСР з літератури, його заступниками – Сергія Конєва, 
Володимира Яворівського, Володимира Черняка, Михайла Гориня. З’їзд прийняв Де-
кларацію про створення Народного Руху України за перебудову, Програму і Статут 
НРУ, відозву “До народу України”, звернення, “Проти антисемітизму”, заяву “Про ви-
бори” та інші [14].

Із самого початку зусилля лідерів Руху були спрямовані на досягнення голов-
ної програмної мети: «…побудова в Україні демократичного і гуманного суспільства, 
в якому буде досягнуто справжнього народовладдя, добробуту народу, умов для гід-
ного життя людини, відродження та всебічного розвитку національно-культурних 
потреб усіх етнічних груп республіки і створення суверенної української держави, 
яка будуватиме свої стосунки з іншими республіками СРСР на підставі нового Союз-
ного договору» [11]. Однак ці завдання були поставлені на віддалену часову перспек-
тиву, натомість у перший рік свого існування лідери і члени Руху зосередили увагу 
на впровадження у свідомість громадян України ідей державної незалежності та від-
родження історії українського народу і державності шляхом проведення масових за-
ходів, таки як святкування 500-ліття запорозького козацтва (7-12 вересня 1990), від-
значення річниць відомих битв українського козацтва під Берестечком, Батурином, 
в Лубнах і Хотині. Серед низки агітаційно-пропагандистських заходів Руху найбільш 
масштабним безперечно можна назвати до дня Злуки Західно-Української Народної 
Республіки (ЗУНР) та Української Народної Республіки (УНР). 21 січня 1990 року ти-
сячі людей взялися за руки, утворивши «живий ланцюг» між колишніми столицями 
двох Українських держав  – Києвом і Львовом. У всіх містах, де проходив «Живий 
ланцюг» відбулися мітинги-молебні “За Україну”. Завершальний велелюдний мітинг 
відбувся В Києві на майдані біля Софіївського собору, де було проголошено собор-
ність України. Цим заходам передувала велика організаційна робота, проведена ке-
рівниками Руху [10].

Завдяки діяльності політичних лідерів у перший рік зафіксовано зростан-
ня мережі Руху на місцях, особливо у Західній Україні. Наприклад, з вересня 1989 р. 
по жовтень 1990  р. лише в Коломийському районі Івано-Франківської області було 
створено понад 30  рухівських осередків [4]. Це давало змогу проводити численні 
пропагандистсько-агітаційні заходи для поширення ідей національного відродження.

Слід зазначити, що Рух та його осередки на місцях виконували правозахисну 
функцію. Фахівцями НРУ було розглянуто сотні листів, скарг і поновлено на роботі 
незаконно звільнених громадян.

Одним із важливих напрямків роботи керівників НРУ було  поліпшення вза-
єморозуміння між громадянами Західної і Південно-східної частин України. З цією 
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метою організовувались гостьові візити, зустрічі, обмін досвідом між крайовими і 
районними осередками Руху. Наприклад, в цей час було проведено зустріч робітників 
з Дніпродзержинська з головою Львівської обласної ради В’ячеславом Чорноволом. 
Громадяни з Івано-Франківщини, Львівщини і Тернопільщини гостювали у рухівців 
міста Цюрупінська, Херсона і Миколаєва [13].

Створення і діяльність Руху стала своєрідним поштовхом до стрімкої появи 
нових політичних партій і громадських організацій, таких як Українська Національ-
на партія (жовтень 1989 р.), Спілка української молоді (липень 1989 р.), Українська 
студентська спілка (грудень 1989 р.), партія «Демократичний Союз» (травень 1990 р.), 
об’єднана соціал-демократична партія України (травень 1990  р.), Народна партія 
України (вересень 1990 р.) та інші [4].

Разом з тим, певних трансформацій зазнавали політичні позиції лідерів Руху. 
Зокрема, у виступі голови НРУ І. Драча на засіданні парткому Київської організації 
СПУ вже й згадки не було про необхідність збереження СРСР, натомість твердо і пе-
реконливо звучала проблема відродження українського народу [9].

Значних змін у міжз’їздівський період зазнала і сама організація НРУ: у жовтні 
1990 року на ІІ з’їзді було проголошено, що головною метою Руху є досягнення незалеж-
ності України, а з назви виключені слова «за перебудову». Рух усе більше відходив від сво-
го загально громадського призначення, а згодом постало питання про його перетворен-
ня у політичну партію. Ця тенденція була спричинена як зовнішніми, так і внутрішньо 
організаційними чинниками. У змінах до статуту, внесеного ІІ зборами Руху, було вилу-
чено слова за перебудову і вказана мета: «відновлення державної незалежності України, 
створення парламентськими методами демократичної держави» [16].

Незважаючи на розширення мережі, НРУ за своїм реальним впливом на 
маси все-таки залишався регіональною організацією. Про це свідчать ті факти, що на 
парламентських виборах 1990 р. НРУ разом з демократичним блоком отримав біль-
шість в обласних радах лише в трьох областях Західної України, а на президентських 
виборах 1991 р. кандидат від НРУ В. Чорновіл програв представнику від компартій-
ної бюрократії Л.Кравчуку.

У березні 1990 р. перед НРУ постали два варіанти подальшого розвитку. Пер-
ший з них передбачав, що Рух мав залишатися широкою громадсько-політичною ор-
ганізацією, яка б продовжувала виконувати об’єднувати національно-демократичні 
партії і громадські організації. Другий варіант вимагав перетворення НРУ у політич-
ну партію із збереженням інтеграційного чинника Руху [7, 29 – 30].

Хоча лідери НРУ на той час виступали за партизацію, ця ідея не знайшла 
підтримки у низових структур. Проти виступили Л. Лук’яненко, В. Чорновіл та інші 
члени Руху, вважаючи, що НРУ як широка громадсько-політична організація ще не 
вичерпав своїх мож ливостей [6]. Однак, у серпні 1991 р., після отримання Україною 
незалежності основна мета Руху виявилася досягнутою і НРУ поступово почав втра-
чати інтегративну роль масо вої громадсько-політичної організації. У зв’язку з цим з 
новою силою постало питання про трансформацію Руху у політичну партію, голо-
вними завданнями якої мали бути боротьба за здобуття влади та контроль дій чинної 
влади, аби та не збочувала зі шляху розбудови укра їнської державності.

Значну роль у розвитку національно-визвольного процесу взагалі, зокрема 
у становленні Руху від самого початку і до переформатування його у політичну пар-
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тію відігравав В. Чорновіл. Слід нагадати, що саме він ініціював третє запитання 
про повну державну самостійність України на референдумі у Галичині, а це питан-
ня стало програмним для Руху після ІІ з’їзду. Саме завдяки його наполегливості 
вдалося перетворити Рух у потужну націо нально-демократичну партію європей-
ського типу, для якої соціальною опорою був весь український народ [17]. Саме 
під керівництвом В. Чорновола Українська Гельсінська Спілка сприяла об’єднанню 
українських національних сил заради національного відродження, зокрема через 
Народний рух України [3].

Оскільки до НРУ із самого початку входили різні за ідеологічним спрямуван-
ня групи, між ними згодом виникала певна напруга. Як пише один із керівників НРУ 
О. Майборода, послаблення Руху відбувалося, зокрема, через надмірну самовпев-
неність його лідерів, що «межувала з нарцисизмом і згодом почала проявлятися у 
вульгарному політичному егоїзмі». Виділення з Руху різних політичних партій відбу-
валося здебільшого не за політичними платформами, а за бажаннями їх лідерів бути 
вождями. Зі створенням Українська Республіканської Партії (УРП) та Демократичної 
Партії України (ДемПУ) Рух розколовся на дві частини. Перша частина існувала на 
базі УРП, ДемПУ та інших невеликих організацій. Друга являла собою власне РУХ, 
який об’єднував людей тільки на засадах програми та Статуту Руху [12, 93 – 99].

Таким чином, аналіз подій під час перебудови в УРСР 1986-1991  рр. дає 
можливість зробити ряд висновків щодо ролі політичних лідерів у національно-
демократичному процесі в країні. Перш за все слід виділити тих політичних діячів, які 
задовго до перебудови готували умови для здійснення демократичних перетворень і 
становлення України як незалежної суверенної держави, а саме: Левка Лук’яненка, 
Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола, Михайла і Богдана Горинів, які за свої політичні 
переконання відбували покарання у радянських в’язницях і засланні.

Наприкінці 80-х років завдяки зусиллям групи діячів культури, таких як І. 
Драч, Ю. Мушкетик, Д. Павличко, Б. Олійник, В. Брюховецький та інших, вдалося 
об’єднати найбільш активних представників різних політичних течій у рамках най-
більш масової суспільної організації – Народного Руху України. Роль політичних лі-
дерів полягала в тому, що у 1989-1991 роках завдяки Руху було сформовано основу 
для багатопартійності, демократизації суспільства і досягнення незалежності Украї-
ни. З іншого боку, внутрішня боротьба між рухівськими лідерами за владу призвела 
до розколу НРУ.
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SEKCJA 13. PEDAGOGIKA. (ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ)
Стукалова Т.Г.

ст. викладач кафедри 
соціально-гуманітарної освіти 

Сумського ОІППО

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Фундаментальною проблемою сучасної освіти ХХІ століття є підготовка лю-
дини до життя у суспільстві постійних змін. Інтенсивний розвиток цивілізації: еко-
номічна глобалізація, становлення інформаційного суспільства, посилення взаємо-
залежності народів, впливають сьогодні на розвиток освіти.

Значні маштабні соціальні зміни, що відбуваються сьогодні у світі та в Укра-
їні, пов’язані з розвитком інформаційної епохи. Вони не можуть не позначитися на 
освіті, як важливому чиннику розвитку дитини, її вихованні та навчанні.

Реформування дошкільної освіти, необхідність її інформатизації потребує 
науково-методичного забезпечення використання в педагогічному процесі новітніх 
засобів навчання та досконалого володіння вихователем сучасними інформаційно-
комп’ютерними технологіями, сформованим високим рівнем інформаційної компе-
тентності.

Застосування комп’ютерних технологій в галузі дошкільної освіти визнача-
ється багатьма факторами, а саме:

• впровадження комп’ютерних технологій у сучасну дошкільну освіту сут-
тєво прискорює передавання знань і накопиченого технологічного та со-
ціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від 
однієї людини до іншої;

• сучасні комп’ютерні технології підвищують якість навчання й освіти, да-
ють змогу особистості успішніше й швидше адаптуватися до довкілля та 
соціальних змін;

• активне й ефективне впровадження комп’ютерних технологій в дошкільну 
освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відпові-
дає сучасним вимогам і процесу модернізації традиційної системи освіти.

Аналіз праць вчених свідчить що, інформаційна компетентність виховате-
ля – це інтегроване особистісне утворення, що містить у собі не тільки вміння пра-
цювати з комп’ютером, а й уміння орієнтуватися в сучасному інформаційному се-
редовищі, уміння шукати, відбирати і критично аналізувати інформаційні ресурси, 
уміння спілкуватися за допомогою сучасних засобів комунікації.

Компетентний (від лат. competens, competentis) – належний, відповідний:
1) досвідчений у певній галузі, якомусь питанні;
2) повноважний, повноправний у розв’язанні якоїсь справи.
За твердженням В.Бусла, компетентний, це той, що має достатні знання у 

певній галузі:
1) тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікований;
2) який має певні повноваження, повноправний[2,с.445].
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У « Словнику іншомовних слів» О. Мельничука компетентність визначається 
як «поінформованість, обізнаність, авторитетність»[4,с.435].

Таким чином, інформаційну компетентність слід розглядати як досягнутий 
рівень організації інформаційних процесів, ступінь задоволення потреб людей в ін-
формаційному спілкуванні, рівень ефективності створення, збирання зберігання, 
опрацювання та використання інформації.

На основі аналізу наукових джерел нами було встановлено, що до структури 
інформаційної компетентності науковці відносять:

• когнітивну (знання і уявлення про нову інформаційну картину світу в гі-
потезах і теоріях);

• операційно-змістову (практичні уміння і навички, пов’язані з одержан-
ням, зберіганням, передаванням і обробкою інформації);

• комунікативну (принципи і правила поведінки особистості в інформацій-
них і комунікаційних системах);

• ціннісно-рефлексивну (життєві установки, оцінки і ставлення до інформа-
ційної галузі) компоненти.

Аналіз сучасної літератури з даної теми, дозволяє виділити компоненти ін-
формаційної компетентності вихователя:

• технічний  – характеризується знаннями архітектури персонального 
комп’ютера, характеристик базових і допоміжних периферійних пристро-
їв та вміння й навички їх використовувати;

• операційний – визначається знаннями характеристик операційних систем, 
їх призначення та складових частин, об’єктів, елементів управління та від-
повідними вміннями й навичками;

• програмний – передбачає оволодіння основами роботи зі спеціальним та 
загальним програмним забезпеченням;

• гігієнічно-ергономічний – санітарні умови і режими безпечного викорис-
тання комп’ютерів та стандарти, яким повинна відповідати комп’ютерна 
техніка, що використовується в навчальному процесі;

• навчальний  – оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями 
навчального призначення.

Всі згадані компоненти взаємопов’язані і взаємообумовлені.
Інформаційна компетентність, на думку І.М. Богданова є «відносно цілісна 

підсистема загальної професійної компетентності, є продуктом його творчих зді-
бностей і в сукупності з професійно значущими якостями вчителя виявляється в та-
ких аспектах», а саме:

• висока комунікативна культура;
• розуміння0й уміння адекватно інтерпретувати тенденції розвитку  інфор-

маційного суспільства;
• володіння основами аналітичної переробки інформації;
• уміння працювати з різною інформацією;
• знання особливостей інформаційних потоків у своїй сфері діяльності;
• ефективна робота з масовими інформаційними технологіями;
• уміння витягати інформацію з різних джерел та представляти її в зрозумі-

лому вигляді;
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• навички використання технічних пристроїв;
• володіння всіма жанрами навчально-методичної літератури;
• володіння засобами психолого-екологічного захисту від негативної інфор-

мації [1,с.57].
Гуревич Р. С., визначав інформаційну компетентність як здатність вихователя за-

стосовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних 
потреб і розв’язування суспільно-значущих, зокрема, професійних задач [3,с.357].

Отже, можна зробити висновок для нашого дослідження: інформаційна ком-
петентність вихователя ДНЗ – це певний рівень компетентності, мотивоване бажан-
ня, готовність і здатність ефективно використовувати можливості інформаційних і 
комунікативних технологій в умовах педагогічного процесу у навчанні, вихованні та 
розвитку дітей дошкільного віку.
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В современном западном обществе существует устойчивое мнение о том, что 
в исламском мире по-прежнему существует тенденция ущемления женских прав. За-
падные средства массовой информации зачастую изображают мусульманскую жен-
щину бесправной и молчаливой, совершенно не интересующейся политикой и не 
желающей ею заниматься. Это мнение, на наш взгляд, является несколько односто-
ронним, так как западные журналисты, говоря о политическом бесправии женщин, 
не берут во внимание историю и традиции ислама. Поэтому для более объективной 
оценки возможностей участия женщин в политической жизни мусульманского мира, 
необходимо обратиться, прежде всего, к правовым исламским источникам, т.е. Кора-
ну, Сунне, а также к исламской традиции.

О возможности женщин участвовать в решении насущных для них про-
блем говорится, в частности, в хадисе: «В один день Умар взошел на минбар, с ко-
торого в свое время читал проповедь Пророк, и произнес речь, в которой призвал 
верующих уменьшить махр. Тогда из толпы вышла женщина и сказала: « Умар, у 
тебя нет на это права». И привела в довод 20 и 21 аят из суры Корана «Ан ниса». 
На это халиф смог лищь сказать: «Да Господи ты Боже женщина спорит с Ума-
ром и заставляет его замолчать, взяв слова обратно». Из этого примера следует, 
что женщина согласно формирующемуся праву и мусульманской традиции уже в 
раннее средневековье обладала правом вето на некоторые решения, касающиеся 
ее прав. [1]

Мусульманская традиция, начиная с момента формирования данной рели-
гии, как показывает история Ислама, создавала определенные предпосылки, хотя и 
ограниченные, для участия женщин в политике.

Заметный след в истории ислама оставила, как известно, жена Пророка 
Айша. Она вступила в конфликт с халифом Али из-за его снисхождения к убийцам 
халифа Усмана, которых она хотела подвергнуть жестокому наказанию. Убийцы 
Усмана находились в лагере Али, но наказать их он не мог в силу своего шаткого по-
ложения в роли халифа. Столкновение Али и Айши стало неизбежным. Оно обрело 
политическую окраску и разрешилось в ходе Верблюжьей битвы, которая усугубила 
раскол среди мусульман. Айша была отправлена халифом Али в почетную ссылку, 
что лишило ее возможности на время заниматься политикой. [4, 38 – 41]
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По шиитским же источникам Айша вступила в политическую борьбу с целью 
не допустить к руководству халифа Али, которого она не признавала. Мотивация по-
ступков Айши в конечном итоге не столь важна, поскольку в любом случае она оказа-
лась в центре политической борьбы сторонников и противников халифа Али. [5]

Другой известной женщиной политиком в исламской истории X века явля-
ется Субх умм Валад, которая происходила из народа басков. Во время одной из экс-
педиций мусульмане захватили ее в плен и продали в гарем аль Хакама II. Аль Хакам 
II приблизил ее к себе, она родила ему двоих сыновей Абд Рахмана и Хишама II. После 
смерти халифа, Субх стала верховной правительницей, делившей регентскую власть 
с Аль Мансуром, выдающимся государственным деятелем средневековой Испании, 
при котором Кордовский халифат достиг вершины своего могущества. Со временем 
Субх убедила Хишама II отдать полную власть регентам, а самому заняться религи-
озной практикой. Сын согласился с предложением матери. Аль Мансур начал вскоре 
отодвигать Субх на второй план. Она, желая сохранить политическую власть и свое 
влияние на сына, пустила слух, что Аль Мансур хочет захватить престол, но добив-
шись аудиенции у халифа, он доказал свою невиновность. Более того, Аль Мансур 
настроил Хишама II против матери и Субх, оказавшись не в состоянии влиять на 
решения халифа, отказалась от политической деятельности. [2, 705-736]

В современном мусульманском мире женская политическая традиция про-
должается, хотя в принципе она заметно трансформировалась.

Одной из известных женщин-политиков мусульманского мира XX века явля-
ется Беназир Бхутто. Она возглавляла правительство Исламской республики Пакистан 
в 1988-1990 и 1993-1996 годах. Ее деятельность была направлена на демократизацию 
общественной жизни, борьбу с бедностью и коррупцией. Она начала проводить курс 
национализации нефтяных месторождений, расширение финансирования социальных 
программ. Этот социально-экономический курс, как известно, вызвал ожесточенное 
сопротивление сторонников исламской традиции и финансовых воротил. Опасаясь за 
свою жизнь, Б. Бхутто вынуждена была покинуть страну. Она не отказалась от полити-
ческой борьбы за власть и, вернувшись на родину, продолжила свое дело. В 2007 году в 
результате террористического акта Беназир Бхутто была убита. [3]

Другой, не менее известной женщиной  – политиком исламского мира XX 
века является Хасина Вазед. Дочь первого премьер-министра республики Бангладеш 
шейха М. Рахмана. После военного переворота в 1975 году почти вся семья Хасины 
была убита. Сама Хасина находился в этот момент с дружественным визитом в ФРГ. 
Именно смерть близких родственников подвигла ее заниматься активной политиче-
ской деятельностью. В 1981 году, находясь за границей, Хасина становится лидером 
партии «Авами Лиг» и возвращается в Бангладеш, чтобы стать в жесткой оппози-
ции к действующему президенту Эршаду. В 1991 году состоялись выборы, в которых 
Хасина проиграла другой женщине-политику Халиде Зиа. Однако Хасина не опу-
стила руки и по итогам следующих выборов в 1996 году стала премьер-министром, 
однако каких-либо успехов за свое премьерство она не добилась. Проиграв следую-
щие выборы в 2001  году, Хасина вновь ушла в оппозицию. За свою политическую 
деятельность в 2007 году она могла оказаться в тюрьме, но вовремя эмигрировала в 
США. В 2008 году ей улыбнулась удача, и, победив на выборах, вновь стала премьер-
министром. [6]



43

Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki  

Список исламских женщин XX века, оставивших заметный след в политике 
своих стран обширен. Они занимались политической деятельностью в странах с раз-
ным уровнем социально-экономического развития, с разными исламскими тради-
циями. И вместе с тем у них много общего. Они, как правило, принадлежали к одним 
социальным слоям общества, были выходцами из семей, игравших огромную роль в 
политической жизни своих стран и занимавших ключевые позиции в экономике. Все 
они получали образование не только в своих странах, но и в университетах Западной 
Европы и США. Они, следовательно, впитывали в себя не только догмы исламского 
вероучения, но и ценности Запада, что создавало им в дальнейшем определенные 
трудности в разработке и реализации новых для их стран идей и проектов.

И, тем не менее, и в наши дни женщины в политике исламских государств – 
исключение, нежели обыденное явление. Путь в политику исламским женщинам из 
социальных низов практически закрыт. Их удел  – забота о муже и семье. Отсюда 
апатия и равнодушие к насущным политическим проблемам. И хотя Коран и Сунна 
провозглашают равенство полов, но реальная жизнь, это равенство во многих стра-
нах сводит к нулю. Анализ положения женщин в исламском государстве показывает, 
что их политическая активизация в обществе является перспективой весьма отда-
ленной.
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 Целью исследования является анализ ключевых компетенций идеального 

директора школы. Эти компетенции необходимы для формирования государствен-
ной кадровой политики в системе образования республики Беларусь.

 Методы исследования
Основными методами исследования были анкетирование и статистическая 

обработка анкет. На данном этапе (май-июнь 2016 г.), в анкетировании приняли 
участие, в качестве родителей, студенты одной группы заочного обучения специаль-
ности «Экономика» Белорусской Государственной Сельскохозяйственной Академии 
(Беларусь). Методика подготовки и проведения эксперимента, а также обработки его 
результатов опубликованы в источниках [1-3]. 

Полученные результаты не могут считаться закономерностью или устойчи-
вой взаимосвязью. Однако, они являются педагогическим фактом, который следует 
учитывать при планировании государственной кадровой политике в системе образо-
вания Республики Беларусь.

 Результаты
 В настоящей работе ключевые компетенции директора школы были 

разделены на три группы в соответствии с образовательными стандартами ЕС [4]:
 - персональные;
 - социальные;
 - знания и умения в профессиональной сфере.
  Результаты обработки анкет приведены в таблицах 1-3. Здесь 

жирным шрифтом выделены компетенции, стоящие на первых трех местах в рей-
тинге компетенций с точки зрения родителей на рейтинг компетенций [2, с. 44-47] 
самого лучшего, идеального директора школы.
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Таблица 1
Ключевые компетенции идеального директора школы: персональные (черты 

характера)
№ 

п/п
Компетенции Значение

Мх δх-1 Рейтинг
1 Любовь к управленческой деятельности 6,6 3,91
2 Внимательность 6,8 2,69
3 Память 7,7 2,45
4 Логика 2,6 2,60 1
5 Творческие способности 9,45 2,90
6 Лидерские качества 5,06 4,17 3
7 Честность 6 3,29
8 Ответственность 3,32 2,61 2
9 Самостоятельность 7,03 3,13

10 Стрессустойчивость 6,74 3,35
11 Справедливость 6,7 10,96
12 Коммуникабельность 6,06 3,65

 Первые три компетенции 1 группы (персональные компетенции) «идеально-
го» директора школы, которые назовем «ключевыми» следующие:

 - Логика;
 - Ответственность;
 - Лидерские качества.
          

Таблица 2
Ключевые компетенции идеального директора школы: социальные

№ 
п/п

Компетенции Значение
Мх δх-1 Рей-

тинг
1 Умение распределять время 4,67 2,57 2
2 Умение планировать дела и работать по плану 3,90 2,76 1
3 Умение слушать и слышать (сотрудников, 

школьников, …)
5,16 2,93

4 Умение выделять главное 5,96 2,40
5 Умение быстро находить и обрабатывать ин-

формацию
6,83 2,60

6 Умение чётко излагать мысли как устно, так и 
письменно

6,19 2,83

7 Умение организовать своё рабочее место и 
учебный процесс

6,06 3,02

8 Умение обеспечить учебный процесс 
необходимыми ресурсами

5,93 3,02

9 Умение выполнить поставленную задачу в срок 5,54 2,80
10 Умение доводить начатое до конца 4,70 2,91 3
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 Первые три компетенции 2 группы (социальные компетенции) «идеального» 
директора школы, которые назовем «ключевыми», следующие:

 - Умение планировать дела и работать по плану,
 - Умение распределять время,
 - Умение доводить начатое до конца.
          

Таблица 3
Ключевые компетенции идеального директора школы: знания и умения в 

профессиональной сфере
№ 

п/п
Компетенции Значение

Мх δх-1 Рейтинг
1 Знания теории управления 3,37 2,23 1
2 Знания общей педагогики 3,38 2,18 2
3 Знания общей психологии 4,09 2,62 3
4 Знания теории мотивации 6,12 2,04
5 Знания в области экономики 8,03 2,34
6 Знания в области маркетинга 9,06 1,93
7 Знание теории инновации 8,51 2,36
8 Знания законов 5,16 2,54
9 Владение иностранным языком 7,32 3,35

10 Общая эрудиция (широкое мышление) 4,29 2,71
11 Znajomość na temat swojego przedmiotu, który 

prowadzi
6,93 3,08

 В третьей группе компетенций (знания и умения в профессиональной сфе-
ре), родители выделили следующие компетенции, которые присущи «идеальному» 
директору школы:

 - Знания теории управления,
 - Знания общей педагогики,
 - Знания общей психологии.

Заключение

С точки зрения белорусских родителей – студентов заочной формы обуче-
ния, выявлены, как педагогический факт, ключевые компетенции, которыми должен 
обладать идеальный директор школы.
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AGE PECULARITIES OF THE SCHOOLCHILDREN’S CREATIVITY

The article includes an analysis of the empirical research of schoolchildren age-
creativity peculiarities. Internal and external sources and conditions of its display in differ-
ent age periods are defined theoretically. The thoughtful analysis of the creativity concept 
has allowed to connect it with divergent thinking, the characteristics that are considered as 
the main creativity parameters.

The empirical research has found that the overall index of the verbal creativity, 
verbal fluency and flexibility indexes with increasing age of schoolchildren under investiga-
tion are reduced. The exception is the index of verbal originality – in adolescents it is higher 
than that in younger schoolchildren.

It was established that the overall index of nonverbal creativity is reduced during 
the transition from one age period to other. All the partial indexes of nonverbal creativity 
was significantly reduced during the transition from primary school age to adolescence and 
increase non-significantly during the transition from adolescence to high school age.

This research result is explained by the psychological characteristics of age periods 
and the influence of the educational surroundings (commitment to the standard and mark, 
behavior regulation).

Keywords: divergent thinking, creativity, generalized index of verbal and nonver-
bal creativity, separate indices creativity.

Introduction
Issue of schoolchildren’s creativity research is predetermined by social and eco-

nomic changes that occur in a modern society. Today, the demand for the creative person 
who is able to resolve successfully arising problems, for the person who can change the 
behavior, has grown optimally.

The modern education system is facing a special task: to reveal a constructively 
exceptional child and to create necessary psychological conditions for his/her development. 
In transition to school education such children often get to a category of unsuccessful which 
causes many problems to both school and parents. Alternative is possible when the child 
gradually becomes ‘just like everybody else’: stops asking superfluous questions, stops dem-
onstrating the creativity which has not found understanding in traditional system of educa-
tion, stops being initiative. In this regard, early detection, training and education of gifted 
and talented children are the urgent tasks of the education system improving.

Creativity is rather new psychological characteristic which has appeared in psy-
chology in the early 50s of the last century. For a long time this phenomenon caused dis-
putes; generations of psychologists rejected its importance. Accentuation of creativity as an 
independent psychological feature needed proof of the fact that it displayed special psycho-
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logical phenomenon that was not reduced to already described characteristics (first of all to 
the general intelligence) and allowed to create more correct portrait of personality.

The overwhelming majority of theoretical and experimental creativity researches 
occurs in connection with the study of divergent thinking. J.Guillford has described its char-
acteristics (sensitivity problem, originality, semantic and spontaneous flexibility, figurative 
adaptability, ease of generating of ideas, ability to evaluate) which later came to be seen as 
the main parameters of creativity.

The purpose of our research is the study of age peculiarities of verbal and nonverbal 
creativity indices of younger school, teenage and senior school age.

The development of creativity has its peculiarities in each age period, and various 
factors can acquire the priority values, which influence its dynamics. The formation of cre-
ativity should be started as soon as possible. The most favorable period for this, according 
to some scholars is the younger school age, which combines the spontaneous creativity of 
a preschooler with intensive development of the intellect and abstract thinking. In this age 
significantly increases the possibility of external goal-setting, external motivation, a search 
for ways of action and control of results, that is the assimilation of all components of the 
psychological activity structure.

At the same time, scientific researches of J. Guillford and E. Torrance testify that a 
considerable part of students in the course of mastering educational activity and under its 
pressure become passive executors of tasks and leave school as unprepared, inactive, dissat-
isfied with life members of society. H. Gardner, V.Druzhynin, E. Torrance etc. consider that 
at junior school age the recession of creativity is observed.

The teen-age is important for creativity development as the period of self-educa-
tion, self-development, self-expression, that is as the period of the person formation. V. Dru-
zhynin confirms that exactly at this age occurs the development of creativity as ability to the 
creativity, connected with certain sphere of human activity.

Senior school age is also favorable for the development of creativity due to such 
its psychological features, as the urge for independence, the approval of independence and 
originality, the formation of the “internal position” of the personality, determination of val-
ues in life, the establishment of a sustainable “I” image etc.

Methodology and operationalization
In modern psychological literature, one can find a lot of methods to measure 

creativity, which differ both in form and in content. There are scales for evaluation of the 
personality qualities, questionnaires in relation to the creative activity, cognitive tasks, and 
expert assessment of the creativity. Creativity tests by J. Guillford are considered to be the 
most important tests that are directed at diagnostics of divergent thinking, and later tests for 
diagnosing of creative thinking by E. Torrance.

The test detects the creative abilities which are reflected in creative productivity. 
Subtests of E. Torrance’s technique represent an essential withdrawal from the tests of facto-
rial type offered by J. Guillford. Each subtest of the E.Torrance’s test evaluates several charac-
teristics of creativity (so, it is multifactor) and adds something unique to the test as a whole. 
Selection of tasks to subtests was carried out on the basis of the factorial analysis that has 
allowed reaching the weak correlation between tasks of the battery. Special E. Torrance’s 
attention was drawn to make test tasks interesting to the children of different age – from 
preschool children to senior students [3].
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Those restrictions in time which were entered by E. Torrance allowed to measure 
creativity according to the standard and to compare people of different age according to the 
level of development of the investigated characteristic. At that time this test feature was more 
often a subject of criticism. Despite of certain restrictions, today it is possible to consider 
Torrance’s test of creativity to be the most fundamental tool for creativity measurement. 
E.Torrance stressed that no researcher today can determine the number and types of test 
tasks in order to give a complete overview of the creative thinking features. At the same 
time he believed that the proposed test reflected the larger part of them. Indeed, it should be 
recognized that a variety of test tasks significantly increases the likelihood that it covers the 
most important creative functions.

The verbal battery of Torrance’s test consists of seven subtests directed at measure-
ment of different verbal creativity aspects [3]. E.Torrance noted that the generalized index 
of verbal creativity (VC) reflected the overall creativity of the person in more stable and safe 
way. In order to describe the qualitative uniqueness of the person’s creativity, to highlight its 
strengths and weaknesses, it is necessary to analyze the creative abilities structure: the level 
of expression of the individual indicators – productivity, flexibility and originality. People 
with the same high level of verbal creativity, but with different peaks for some of its indica-
tors, will be different in qualitative peculiarities in demonstration of their creative abilities 
[3].

The nonverbal battery of E. Torrance’s test consists of three subtests. E.Torrance no-
ticed that the generalized index of nonverbal creativity reflected person’s creative potential.

The analysis of the nonverbal creativity structural profile, which displays correla-
tion of certain indices (performance, originality, elaboration, resistance circuit), allows de-
scribing its qualitative originality, to pick out strengths and weaknesses.

The test can be used for the research of children’s creative endowments, from pre-
school age (5 – 6 years old) and to senior classes (17 – 18 years old).

Dynamics of general and partial indexes of verbal creativity in school age
In the study of verbal and non-verbal schoolchildren’s creativity participated 50 ju-

nior students (8-9 years), 40 teenagers (12-13 years old), and 45 students of senior school 
age (15-16 years).

The average group values of the general and partial (productivity, flexibility, origi-
nality) indexes of verbal creativity of children of younger school, teenage and senior school 
age are shown in Table 1.

As the table shows, there is a gradual decline in the overall index of verbal creativ-
ity in the transition from one age period to other. As a general measure of verbal creativ-
ity the difference between teenagers and seniors is negligible; the difference between the 
younger students, teenagers and high school students can be interpreted only as a statistical 
tendency (р < 0,01).

Analysis of the verbal creativity structural profile of schoolchildren has allowed 
drawing the following conclusions:

1. The index of verbal productivity is within norm only for the children of junior 
school age (43,7 T-points). For children of teenage and senior school age the given index is 
on the lower level than the age norm (33,9 and 34,9 T-points accordingly). Such result testi-
fies that only studied junior schoolchildren are capable of producing sufficient for their age 
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quantity of ideas in the verbal form (the difference is significant on the 5% level).
2. The index of the flexibility also distinguishes younger students: this index in 

their age group is within the age limit (44.6 per T-points). Teenager, senior schoolchildren’s 
flexibility index is at the level below the norm (35,9 and 35,6 T-points accordingly) (the 
difference is significant at the 5% level). Thus, the studied junior schoolchildren can offer 
quite a variety of ideas, can approach the problem from different sides, and can use differ-
ent solving strategies. Teenagers and senior schoolchildren give mostly a narrow range of 
possible answers. It may be the result of rigid way of thinking, lack of experience, limited 
intellectual energy or lack of motivation.

3. The index of verbal originality at studied students of all age groups is up to the 
standard. In comparison with other verbal creativity indices the given index at teenagers 
considerably raises – it even takes the lead over the index of junior schoolchildren (46,4 and 
45,3 T-points accordingly). The resulted differences are not significant, it is possible to 
interpret them only as the certain statistical tendency (р <0,1). Such result displays a suf-
ficient ability for schoolchildren to offer ideas which differ from obvious, standard and 
banal ones.

Dynamics of general and partial indexes of nonverbal creativity in school age
Average group values of the general and partial (productivity, flexibility, original-

ity) nonverbal creativity indices of schoolchildren children are shown in Table 2.
As can be seen from table 2, there is a gradual decline of the total non-verbal 

creativity, although in all age categories, it is within the average norm. Thus, in terms of 
non-verbal creativity the difference between the teenagers and senior schoolchildren is not 
significant, the difference between the indicators of junior schoolchildren, teenagers and 
senior students can be interpreted only as a statistical tendency (р < 0,01).

The analysis of the structural profile of nonverbal creativity of schoolchildren al-
lowed drawing the following conclusions:

1. The index of nonverbal productivity is practically at the same level for children 
of all studied age groups (the difference is not significant). At a bit higher level it is for the 
investigated senior schoolchildren (48,9 T-points).

2. The index of nonverbal originality is also practically at one level for children of 
all studied age categories (there is no significant difference). It stands out a little bit for the 

Table 1 
Average group values of the verbal creativity indices according to  
E. Torrance’s test of schoolchildren

Index 
Junior
schoolchildren

Teenagers
Senior
schoolchildren

Productivity
Т-sc 43,7 33,9 34,9
level norm less than norm less than norm

Flexibility
Т-sc 44,6 35,9 35,6
level norm less than norm less than norm

Originality
Т-sc 45,3 46,4 43,1
level norm norm norm

General index
Т-sc 44,5 38,8 37,8
level norm less than norm less than norm
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studied senior schoolchildren (45,8 T-points).
3. Elaboration index for the studied teenage and senior schoolchildren is at the 

upper limit of norm (53 and 57 T-scores, respectively). In the study of junior schoolchil-
dren this figure is above the average rate for this age period. That is, the difference in 
terms of elaboration is significant at the 5% level. The result testifies to the fact that such 
children are able to developed, complement and refine the ideas that have emerged and 
to expand their limits.

4. The resistance to restraint index is at somewhat higher level for junior school-
children (45,4 T-points) in comparison with the results of others investigated students. Ac-
cording to the indices of resistance to restraint teenagers and senior students have no signifi-
cant differences (41,7 and 42,7 T-points respectively). Results indicate that the respondents 
are capable enough for a long time to remain open to novelty and diversity of ideas, post-
poning final decision and can make a mental leap – to create enough original ideas.

Conclusions
Therefore, the analysis of the empirical research data found that with increasing 

age of the studied students there is no growth (and according to some indicators there is a 
decline) of both a general and partial indicators of verbal and nonverbal creativity. Creativity 
was not reveled among the junior, teenage and senior schoolchildren.

The research results conducted by us have a small contradiction with the results of 
O. Tunik’s research, conducted in Russia [3]. Speaking about the age dynamics of the main 
indicators of verbal creativity, the researcher argues that with the age increase of the studied 
students, there is a growth of indicators of verbal creativity.

In the perspective of our research it is planned to install the features of the student’s 
creativity dynamics by gender (we expect to increase the number and representativeness of 
the sample).
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Дереча А.А. Возрастные особенности креативности школьников
В статье представлен анализ эмпирического исследования возрастных осо-

бенностей креативности школьников. Теоретически определены внешние и вну-
тренние источники и условия ее проявления в разных возрастных периодах. Со-
держательный анализ исследуемого феномена позволил связать его с дивергентным 
мышлением, характеристики которого рассматриваются как основные параметры 
креативности. В связи с этим обоснован выбор методики исследования – тест креа-
тивности Е. Торренса, направленный на диагностику качественного своеобразия 
вербальной и невербальной креативности школьников, ее сильных и слабых сторон.

Ключевые слова: дивергентное мышление, креативность, общий показатель 
вербальной и невербальной креативности, парциальные показатели креативности.

Дереча А.А. Вікові особливості креативності школярів
У статті представлено аналіз емпіричного дослідження вікових особливос-

тей креативності школярів. Теоретично визначено зовнішні та внутрішні джерела й 
умови її прояву в різних вікових періодах. Змістовий аналіз досліджуваного феноме-
ну дозволив його повʼязати з дивергентним мисленням, характеристики якого роз-
глядаються як основні параметри креативності. У звʼязку з цим обґрунтовано вибір 
методики дослідження – тест креативності Е.Торренса, направлений на діагностику 
якісної своєрідності вербальної та невербальної креативності школярів, її сильних і 
слабких сторін.

Ключові слова: дивергентне мислення, креативність, загальний показник 
вербальної та невербальної креативності, парціальні показники креативності.
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ФЕНОМЕНУ 
ОСОБИСТІСНОЇ БЕЗПОРАДНОСТІ

У статті розглянуто поняття особистісної безпорадності як стійкого ба-
гатокомпонентного психологічного утворення особистісного рівня. Проаналізовано 
особливості діагностики особистісної безпорадності.

Ключові слова: особистісна безпорадність, песимістичний атрибутивний 
стиль, самооцінка, тривожність, діагностичні критерії

Keywords: personal helplessness, pessimistic attributive style, self-esteem, anxiety, 
diagnostic criteria.

Вивчення причин формування, методів діагностики та подолання проявів 
безпорадності є однією із складних та одночасно привабливих у прикладному аспекті 
психологічних проблем. Важливість дослідження безпорадності полягає ще й у тому, 
що вона має здатність маскуватися під інші психологічні стани, які зазвичай є емо-
ційними проявами й наслідками безпорадності, її розвитку з ситуативної в особис-
тісну. Саме тому метою статті є визначення основних діагностичних критеріїв сфор-
мованості безпорадності особистості.

Вивчення феномену безпорадності розпочалося у 60-х роках минулого століт-
тя у зарубіжній психології (Л. Абрамсон, Л. Еллой, К. Двек, С. Майєр, Дж. Овермайер, 
К. Петерсон, М. Селігман, Дж. Тісдейл, Д. Хірото, Х. Хекхаузен та ін.). Американський 
психолог М. Селігман, автор теорії завченої безпорадності визначає її як психологічний 
стан, який формується внаслідок тривалого усвідомлення непідконтрольності подій 
(переважно неприємних) і проявляється в негативному очікуванні майбутніх подій і 
результатів діяльності [4].

Наприкінці минулого століття розпочалися інтенсивні дослідження 
феномену безпорадності у російській психології (В.  Аршавський, М.  Батурін, 
Т. Гордєєва, І. Дев’ятовська, В. Ромек, В. Ротенберг, Д. Цирінг та ін.).

М.  Батурін й Д.  Цирінг виділяють два види безпорадності: ситуативну й 
особистісну [2]. В основі ситуативної безпорадності лежить стан, який розвивається 
в конкретній ситуації і є тимчасовою реакцією на травмуючі непідконтрольні 
особистості події [1].

Найбільш розробленою є концепція особистісної безпорадності Д.  Цирінг, 
згідно якої особистісна безпорадність є стійким специфічним утворенням 
особистісного рівня, яке включає сукупність особистісних властивостей у поєднанні 
з песимістичним атрибутивним стилем, невротичними симптомами й певними 
поведінковими особливостями. Симптомокомплекс особистісної безпорадності 



55

Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju współczesnej nauki  

проявляється у замкнутості, емоційній нестійкості, боязкості, схильності до почуття 
провини, низькій самооцінці й рівні домагань, байдужості, пасивності [3].

Аналіз існуючих теоретичних джерел засвідчує, що особистісна безпорад-
ність, як цілісне багатокомпонентне психологічне утворення, включає когнітивний 
(високі показники песимістичного атрибутивного стилю), емоційний (високі по-
казники тривожності, невпевненості, пригніченості, втоми) і мотиваційний (низь-
кий рівень домагань і мотивації досягнення) компоненти, і має своєрідну структуру 
залежно від ступеня вираженості ознак. Це дає підстави стверджувати, що дослі-
дження психологічного феномену особистісної безпорадності є складним завданням 
внаслідок її багатокомпонентної структури та опосередкованості проявів через інші 
психологічні утворення.

Так як на сьогодні для діагностування особистісної безпорадності не роз-
роблено спеціальних психодіагностичних методик, тому вона виявляється за допо-
могою низки показників, що відповідають теоретичним уявленням та результатам 
емпіричних досліджень про даний феномен.

В якості психологічних симптомів особистісної безпорадності найчастіше ви-
діляються такі основні особистісні характеристики, які, водночас, є діагностичними 
критеріями сформованості безпорадності особистості: песимістичний атрибутивний 
стиль; низька самооцінка й орієнтація на стан, на власні негативні емоційні пережи-
вання (невпевненість, пригніченість, тривогу, втому); низька мотивація досягнення 
(низький рівень домагань, високий рівень мотивації уникнення невдач); низький рі-
вень суб’єктивного контролю. Тому для діагностування особистісної безпорадності 
було використано методики: «Тест на оптимізм» Л. Рудіної, «Самооцінка емоційних 
станів» А. Уессмана та Д. Рікса, «Опитувальник для вимірювання потреби у досяг-
ненні» Ю. Орлова й методику дослідження рівня суб’єктивного контролю (РСК).

Результати проведеного кластерного аналізу засвідчують, що виділені змінні 
групуються у три самостійні кластери, які отримали назви «безпорадні» (9,09 %), «са-
мостійні» (11,36 %) і «змішана група» (79,54 %).

Респонденти, що увійшли до групи «самостійних» характеризуються висо-
кою оцінкою емоційних станів (енергійністю, піднесеним настроєм), прагненням до 
успіху, вищим оптимізмом й рівнем суб’єктивного контролю (11,36 %). Більшість до-
сліджуваних – представники так званої «змішаної групи» (79,54 %) – демонструють 
ситуативність атрибутивного стилю, середні оцінки власних емоційних станів, се-
редній рівень суб’єктивного контролю та схильність до уникнення невдач. До групи 
«безпорадних» увійшли ті респонденти, які характеризуються яскраво вираженими 
песимістичними настроями (песимістичним атрибутивним стилем), великим праг-
ненням до уникнення невдач, низьким рівнем суб’єктивного контролю та нижчим 
рівнем оцінки емоційних станів (виражена невпевненість, втома, тривожність, при-
гніченість настрою) (9,09 %).

Таким чином, отримані у процесі діагностики показники атрибутивного 
стилю, самооцінки емоційних станів, мотивації досягнення й рівня суб’єктивного 
контролю дали змогу виявити сформованість особистісної безпорадності та ви-
ділити групи досліджуваних з високим та низьким рівнем її прояву. Виявлені від-
мінності між групами «безпорадних» та «самостійних» осіб, дають велику кількість 
характеристик, які складають симптомокомплекс особистісної безпорадності у су-
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купності когнітивного, мотиваційного та емоційного компонентів й підтверджують 
на основі статистичної значущості показників правомірність виділення основних 
діагностичних критеріїв особистісної безпорадності: песимістичного атрибутивного 
стилю, негативних емоційних станів, низької мотивації досягнення, низького рівня 
суб’єктивного контролю досліджуваних.
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Ідентичність як результат процесу формування стійкого образа себе є необ-
хідною складовою здорової особистості та людської цінності. Постійний позитивний 
образ самосприйняття формується на протязі життя людини. У людей, що обирають 
гомосексуальні стосунки, формування цього образу досить ускладнено, що може 
викликати емоційні порушення та ускладнення соціальної адаптації. На цей про-
цес впливають різноманітні фактори, у тому числі і особливості соціальної ситуації, 
індивідуально-психологічні властивості та якість стосунків.

Питання гомосексуальності та гомосексуальної ідентичності в сучасній укра-
їнський науці, як і в українському суспільстві в цілому досить загострилось. На наш 
погляд це пов’язано з широким колом історичних, культурологічних та соціально-
психологічних контекстів. У нашому сучасному українському суспільстві людина з 
гомосексуальною орієнтацією стигаматизується, що ускладнює соціальну адаптацію 
та якість життя в цілому. Стигма визначається як ознака зневаги чи недовіри, яка від-
діляє людину від інших. [5, с. 65]. Як би не визначалася стигма, вона, так чи інакше, 
призводить до негативних переживань і перш за все викликає почуття сорому. Пере-
живання стигми супроводжуються такими почуттями та станами:

• почуття сорому
• почуття провини
• скритність
• Роль «паршивої вівці» в сім’ї
• самотність
• соціальне відторгнення
• дискримінація
Таким чином, стигматизація досить вагомо впливає на формування іден-

тичності людей з гомосексуальною орієнтацією. У цілому поняття ідентичності 
зустрічалось досить рідко у вітчизняній сучасній психології до початку 90-х ро-
ків. Популяризатором досліджень різних аспектів ідентичності у радянській фі-
лософії став І. С. Кон. Використовуючи висновки та ідеї вітчизняних і зарубіжних 
авторів, він інтерпретував ідентичність як умовний конструкт особистості. Цей 
конструкт не є статичним і постійно містить динамічні мотиваційні тенденції, 
врівноважує внутрішні і зовнішні імпульси [2]. У наш час дослідження ідентич-
ності часто стосуються гендерних, національних, расових, сексуальних відмін-
ностей. Це дає поштовх до пошуку нових методологічних підходів до вивчення 
цього феномену [1].
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Нами розглядається ідентичність як стійко пережита тотожність Я у часі і 
просторі; вона передбачає автентичність самосприйняття, високий рівень інтеграції 
приватних динамічних і суперечливих образів Я в єдину зв’язну систему, завдяки чому 
оформляється і зберігається стійке, узагальнене і цілісне індивідуально-особистісне 
самовизначення, що є підтриманим і поділеним спільністю значущих інших [4].

Дослідження гомосексуальності у вітчизняній та зарубіжній науці пройшли 
ряд етапів: від стигматізацїї і патологізації – до спроб феноменологічного опису яви-
ща. У наш час гомосексуалізм виключено зі списку психічних розладів, проте це пи-
тання продовжує викликати дискусії як серед вітчизняних учених, так і за кордоном. 
Більшістю фахівців визнано, що гомосексуальність не є хворобливим станом, деві-
ацією, психічним відхиленням, не спричиняє за собою психопатологічних характе-
ристик, не є соціально небезпечною формою статевої поведінки. Проте існує інша 
позиція. Так, Г.С. Кочарян наводить дані про те, «що вилучення гомосексуалізму з 
розряду патології супроводжувалось гальмуванням його досліджень і стало вагомим 
чинником, що перешкоджає його лікуванню» [3, с.131]. Таким чином, питання го-
мосексуальної ідентичності потребує подальшої концептуалізації, одним із шляхів 
може бути розгляд особливостей ранніх об’єктних стосунків, що зумовлює форму-
вання певної особистісної структури та набору захисних механізмів. Проблема гомо-
сексуальності не може бути вичерпана дослідженням окремих проявів сексуальності, 
чи її порушень, а повинна розглядати саме особистісну ідентичність як основу, базо-
ву структурну частину особистості.
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Сучасні умови переходу системи освіти на 12-річне навчання поставили пе-
ред педагогічними працівниками складне і надзвичайно важливе завдання, яке по-
лягає в об’єктивному і своєчасному виявленні рівня готовності дітей шестирічного 
віку до шкільного навчання.

Проблему готовності дитини до школи розглядали у своїх працях такі на-
уковці, як Л. І. Божович, Л. А. Венгер, Н. І. Гуткіна, Д. Б. Ельконін, О. В. Запорожець 
та ін.

Л.  А.  Венгер вважає, що   «готовність до школи  – це певний набір знань і 
вмінь, у якому повинні існувати всі інші елементи, хоча рівень їх розвитку може бути 
різний» [2, с. 15]. Він стверджує, що бути готовим до школи – не означає вміти чита-
ти, писати і рахувати. Бути готовим до школи – означає бути готовим всьому цьому 
навчитися.

Вчені у визначеннях сутності поняття «готовність дитини до школи» часто 
звертаються до її структурних частин. Так, ще в 60-і роки ХХ ст. Л.І. Божович вка-
зувала, що «готовність до навчання в школі складається з визнаного рівня розвитку 
уявної діяльності, пізнавальних інтересів, готовності до довільної регуляції своєї піз-
навальної діяльності, до соціальної позиції школяра» [1, с. 25].

Аналогічні погляди розвивав О. В. Запорожець, який підкреслював, що го-
товність до навчання в школі являє собою цілісну систему взаємозалежних якостей 
дитячої особистості, включаючи особливості її мотивації, рівня розвитку пізнаваль-
ної, аналітико-синтетичної діяльності, ступінь сформованості механізмів вольової 
регуляції [4].

На багатоаспектність розвитку дитини у процесі підготовки до школи звер-
тає увагу й Л.В. Іщенко, яка визначає «готовність до школи як психологічний, емоцій-
ний, етично-вольовий та фізичний розвиток дитини, який забезпечує її легку адап-
тацію до нового етапу життя; це усунення (або хоча б суттєве зниження) негативного 
впливу на здоров’я й емоційне благополуччя школяра, труднощів переходу до нових 
умов життя, соціальних відносин і нового виду провідної діяльності» [6, с. 47].

Особливу увагу проблемі підготовки дитини до навчання в школі приділяв 
видатний вітчизняний педагог В.  О.  Сухомлинський. Він наголошував: «Це велике 
щастя для батьків: готувати дитину до школи, потім спостерігати її перші кроки на 
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великій стежці до знань. Але це не тільки радість і щастя. Це разом з тим багато тур-
бот і праці. Бо виховання починається з сім’ї, з того часу, як дитина осмислено поди-
вилася на світ і усвідомила себе як живу, активну, діяльну істоту» [7, с. 25].

Рівень готовності дитини до шкільного навчання – цілісне утворення, яке 
включає в себе достатньо високий рівень розвитку мотиваційної, інтелектуальної і 
емоційно-вольової сфер діяльності. Самопочуття і стан здоров’я майбутнього учня, 
його працездатність, уміння взаємодіяти з однолітками і дорослим, підпорядкову-
ватися загальним правилам і необхідний для подальшого навчання рівень розвитку 
психічних функцій свідчать про психологічну готовність до навчання.

Вступ до школи не готової до систематичного навчання дитини має не-
благоприємні наслідки для її подальшого розвитку. При своєчасному визначенні 
рівня готовності дитини до школи можливо допомогти уникнути причини поді-
бних проявів.

Основне завдання сучасної дошкільної освіти – створення оптимальних пси-
хологічних умов для всебічного, гармонійного розвитку кожної дитини, підготовки її 
до навчальної діяльності та майбутнього життя.

Ефективність розв’язання цього завдання багато в чому обумовлена належ-
ним психолого-педагогічним супроводом дітей дошкільного віку.

Зміст психологічного супроводу дітей старшого дошкільного віку визнача-
ється актуальними завданнями розвитку дитини шостого року життя, з опорою на 
новоутворення даного віку та з урахуванням індивідуально-типологічних особли-
востей вихованців (характер, темперамент тощо), а також пріоритетних завдань за-
кладу та практичного психолога.

Психологічний супровід дітей старшого дошкільного віку здійснюється про-
тягом навчального року, у рамках якого вирішуються наступні завдання:

–забезпечення сприятливих умов для повноцінного розвитку дитини;
–виявлення та розвиток здібностей (обдарувань) дошкільників;  
–обстеження рівня психічного розвитку (пам’ять, мислення, сприймання тощо);
–профілактика та корекція негативних проявів у поведінці;
–корекція труднощів у розвитку пізнавальної сфери;
–формування довільності, саморегуляції поведінки, самооцінки;
–розвиток мовлення та збагачення словникового запасу;
–формування компонентів готовності до навчання в школі;
–розвиток комунікативних навичок;
– підвищення рівня психологічної культури батьків та педагогів щодо осо-

бливостей психічного розвитку дітей шостого року життя, підготовки до навчання 
в школі тощо.

У другій половині навчального року спеціалістами психологічної служби 
особливий акцент робиться саме на забезпеченні психологічного супроводу дітей 
старшого дошкільного на етапі підготовки їх до навчання в школі. Здійснюється ви-
значення рівня готовності дітей за різними методиками. Головною метою психодіаг-
ностики є надання необхідної психолого-педагогічної допомоги дитині в подоланні 
труднощів індивідуального розвитку відповідно до вікових норм. 

Корекційно-розвивальну роботу з старшими дошкільниками може бути 
спрямовано на:
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–розширення знань про школу та її атрибути;
–розвиток довільної поведінки;
–формування навчальної мотивації;
–підвищення соціальної компетентності дошкільника;
–розвиток пізнавальних процесів, зокрема, операцій мислення (синтезу, ана-

лізу, порівняння тощо) та уяви, як необхідної умови для розвитку вміння планувати 
свою діяльність;

–розвиток уміння виконувати інструкцію та працювати за зразком;
–розвиток графічних умінь та дрібної моторики пальців рук;
–розвиток навичок конструктивної взаємодії з однолітками та дорослими;
–формування нової соціальної позиції «школяра» тощо.
Результативність корекційно-розвивальної роботи відстежується вже під час 

проведення занять з дітьми шляхом спостереження та повторної вихідної діагности-
ки, яка проводиться не раніше ніж через місяць після проведення корекції за тими ж 
психодіагностичними методиками, що й первинне обстеження. 

Суттєвою особливістю психологічного супроводу є те, що після прове-
дення діагностики та корекції практичним психологом складається аналітичний 
звіт, де подається кількісний та якісний аналіз проблеми. Ефективність психолого-
педагогічного супроводу дітей старшого дошкільного віку залежить від чіткості по-
ставлених завдань, доцільно підібраних методів та прийомів роботи, професійної та 
злагодженої роботи педагогів, позиції батьків (їх активності, зацікавленості), ство-
рення розвивального середовища вдома та ДНЗ. 

Тільки забезпечення належного психолого-педагогічного супроводу дітей 
дошкільного віку, зокрема шестирічок, дозволить сформувати гармонійно розвине-
ного зрілого дошкільника, готового впевнено зробити наступний крок у житті – на-
вчання в школі.
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Історія розвитку вітчизняної науки, психології зокрема, значною мірою 
пов’язана з діяльністю Наукового товариства ім. Шевченка (НТШ) у Львові. Один 
з цікавих епізодів його діяльності стосується “Інституту нормальної і паталогічної 
психології” при НТШ, створеного у 1921 році, який очолював відомий вчений, психолог 
і лікар Степан Балей. Проте на сьогодні діяльність даної установи практично зовсім 
не вивчена, через що не відомо ні про час її існування, ні про місце знаходження, ні 
про виконані там дослідження; що зумовлює актуальність даного дослідження.

Мета роботи: з’ясувати намічені напрямки, а також особливості діяльності 
“Інституту нормальної і паталогічної психології” при НТШ, який функціонував під 
керівництвом С. Балея.

Доцільність створення установи, мету та основні завдання її діяльності 
С. Балей виклав у статті, яка була опублікована у “Лікарському віснику” річник І за 
1920 р. [1]. Початково він визначає основною метою його діяльності взаємне збага-
чення психології і медицини, шляхом запозичення відповідних знань, експеримен-
тальних методів дослідження тощо. Про можливість і необхідність такого поєднання 
вчений знав не лише з оглядів наукової літератури, але й з власного досвіду, оскільки 
після здобуття фаху психолога вирішив здобути також фах лікаря.

Обґрунтовуючи необхідність створення Інституту, Балей відзначає: “... 
зближеннє та взаїмна підмога з боку психольоґії та медицини стане більша в міру, як 
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психолоґія дбатиме про те, щоби не тратити з ока сих психічних явищ, які спеціяльно 
у патольоґії мають значіння, противно буде старатися оставати в постійнім контакті 
з неврольоґією, та буде намагатися винайти методи й прилади, при помочи яких мож-
ливий стане систематичний розслід отсих явищ у недужих” [1, c. 269].

Далі вчений визначає деякі напрямки діяльності Інституту: “Ми хотіли би, 
щоб патальоґічні прояви стали предметом переводжених у нім дослідів так само, 
як нормальні явища. Нашою мрією є те, щоби Інститут увійшов у тісний контакт з 
українським шпиталем,... так щоб Інститут міг там найти матеріал розсліду, а лікар 
міг формулювати питання, яких пояснення він міг би ожидати з боку Інституту, і 
евентуально сам працювати над їх розвязкою”. Далі він ставить також завдання з 
розробки і вдосконалення методів психотерапії: “... Трудність тільки у тім, що все те на 
ділі ще не вироблені систематично методи, але радше тільки помисли й проекти метод. 
Річ в тім, щоб сі методи систематично обдумати і що важніше випробувати у ріжних 
випадках, так щоби лікареви дати в руки не лише загальні вказівки, але уже готове, 
випробуване орудє. А се знова річ, яка вимагає систематичної, планово обдуманої та 
терпеливої роботи і знання, не тільки лікарського, але й психологічного. Інститут ба-
жав би в тім напрямі розвинути по можливости діяльність” [1, c. 269-270].

Про роботу даного Інституту відомо не багато, передусім зі звіту про його 
діяльність у 1921-1922  роках, опублікованого у «Хроніці Наукового Товариства ім. 
Шевченка», вип. І-ІІ, ч. 65-66 за 1922 рік [2]. У ньому керівник, зокрема, повідомляє, 
що Інститут від початку минулого року не мав ні приладів, необхідних для проведен-
ня експериментальних досліджень, ані необхідної кількості відповідно підготовлених 
осіб, яким можна було б доручити якусь самостійну наукову роботу. Отже, в зазна-
чений період керівнику новоствореної установи довелося займатися вирішенням 
організаційних питань з налагодження діяльності.

Що вдалося зробити за цей рік керівнику Інституту, щоб одержати змогу при-
ступити до виконання намічених раніше завдань? Про це С. Балей повідомляє наступ-
не: “Сі дві недостачі вказували відразу дорогу, по якій мусіли йти дотеперішні наші 
змагання. Уладжено отже передовсім курс експериментальної психольоґії, в якім про-
тягом цілого року брало участь около 20 учасників, студентів університету. Молодіж, 
яка вчилася, закуповувала також в міру можливости деякі найпотрібніші прилади. 
Сі прилади є отже власністю університетської молодіжи, одначе вони здепоновані 
поки що в Інституті і доступні для всіх його робітників”. Далі він наводить перелік 
наявних приладів, після чого відзначає: “Деякі з підготовлених учасників конкурсу 
змогли розпочати вже самостійні роботи, які виконувані були в міру можности про-
тягом біжучого року. Крім сього уладжується тепер новий курс для підготовання но-
вих робітників” [1, c. 353].

Наведена інформація потребує певних пояснень. Справа в тому, що 
у вказаний період С.  Балей не мав стосунку до Львівського університету ім. 
Я. Казимира, в якому навчався; проте викладав в Українському таємному університеті 
(УТУ) у Львові, який діяв у 1921-1925 роках [3]. Саме там, очевидно, він і читав зга-
даний курс експериментальної психології, а студентів цього закладу залучав до 
діяльності Інституту, яким керував. Дана обставина частково пояснює як труднощі 
функціонування даної установи, так і її подальшу участь. Діяльність не лише УТУ, 
але й інших, навіть легальних українських установ, НТШ зокрема, ускладнювалась 
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систематичними утисками влади та переслідуваннями поліції. Саме через це, а та-
кож інші наявні труднощі, український університет не зміг вповні реалізувати свою 
діяльність, а згодом взагалі припинив існування. Дані умови, в яких доводилося 
діяти у той час, слід віднести до особливостей діяльності “Інституту нормальної і 
паталогічної психології” при НТШ, який очолював Степан Балей. Ймовірно, припи-
нення діяльності даного Інституту пов’язано зі закриттям УТУ.

Очевидно, саме через вказані обставини, пошуки інформації про подальшу 
діяльність Інституту виявилися безуспішними; при тому, що С.  Балей проживав у 
Львові до 1928 року, залишався членом НТШ протягом всього довоєнного періоду 
його існування, а інформації про ліквідацію згаданої установи теж не виявлено. 
Схоже на те, що даний Інститут так і не зміг налагодити діяльність і приступити до 
виконання намічених завдань; проте можливі нові знахідни, які допоможуть з’ясувати 
правомірність такого припущення.

З наявної інформації можна зробити висновок, що С.  Балей на посаді 
керівника “Інституту нормальної і паталогічної психології” при НТШ у Львові провів 
спочатку необхідну підготовчу, а згодом організаційну роботу, проте налагодити 
діяльність даної установи, відповідно з початковим задумом, так і не вдалося. Цьо-
му перешкодив вплив ряду несприятливих соціальних, політичних й економічних 
чинників, що діяли за тих історичних умов, коли його було створено. Однак продо-
вження пошуків документів про роботу даного Інституту дає підстави сподіватися на 
нові знахідки, а також з’ясування досі не відомих проявів його діяльності.
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 
ОСОБИСТОСТІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

У статті представлено результати емпіричного дослідження психологічного 
благополуччя особистості ранньої та середньої дорослості з урахуванням гендерного 
аспекту. Здійснено аналіз компонентів психологічного благополуччя сучасних чолові-
ків та жінок.

Ключові слова: суб’єктивне благополуччя, психологічне благополуччя, са-
моприйняття, автономія, управління середовищем, особистісне зростання, позитив-
ні відносини з оточуючими, цілі у житті, середня дорослість.

In the article presents the results of empirical research of psychological well-being of 
the individual early and middle adulthood, taking into account the gender dimension. The 
analysis of the components of psychological well-being of modern men and women.

Keywords: subjective well-being, psychological well-being, self-acceptance, 
autonomy, control environment, personal growth, positive relations with others, purpose in 
life, middle adulthood.

Актуальність дослідження. Щастя, благополуччя, задоволення, комфорт ‒ 
поняття, що відносяться до суб’єктивного переживання людиною процесів, що від-
буваються в її житті. Ці явища характеризують її як соціально-психологічну істоту. У 
них криється суспільна історія людини ‒ людини, яка знайшла свою особистість, яка 
має здатність творити своє життя. Якщо це їй вдається, виникають позитивні емо-
ції, усвідомлення та переживання благополуччя. Не слід вважати, що психологічне 
благополуччя – явище віддаленого майбутнього або певного вікового періоду. В тій 
чи іншій мірі і в тому чи іншому аспекті воно може бути представлене на всіх етапах 
життєвого шляху і пов’язане з будь-якою діяльністю.

В останні десятиліття проблема психологічного благополуччя все частіше 
стає предметом дослідження психологів. Це викликано гострою для психологічної 
науки і практики необхідністю у визначенні того, що служить підставою для вну-
трішньої рівноваги особистості, з чого воно складається, які емоційно-оціночні від-
носини лежать в його основі, яким чином воно бере участь в регуляції поведінки, 
яким чином можна допомогти особистості в вирішенні проблеми благополуччя.

В даний час активно вивчається зв’язок психологічного благополуччя з віко-
вими, соціальними та психологічними характеристиками. Актуальність подібних до-
сліджень, обумовлена процесами, які спостерігаються в нашому суспільстві, зокрема 
тим, що близько семидесяти відсотків населення живе в стані затяжного психоемо-
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ційного стресу. Актуальність пошуку підстав для позитивного функціонування осо-
бистості зумовлена й тим, що в період дорослості можливі різні труднощі у вирішенні 
вікових завдань, що призводить до стагнації в розвитку особистості, її незадоволе-
ності результатами свого життя і собою.

Метою написання статті є представлення результатів емпіричного дослі-
дження психологічного благополуччя сучасної особистості.

Виклад основного матеріалу. Оскільки ми розглядаємо психологічне благо-
получчя як важливий аспект психологічного існування людини, варто уточнити його 
суть. Психологічне благополуччя можна пояснити як афективний стан емоційного 
благополуччя, з одного боку, та когнітивний стан задоволення життям та його сен-
сом, з іншого.

Як вважає відомий дослідник емоцій С. Ільїн, поняття «суб’єктивне благо-
получчя» тотожне поняттю «задоволення життям». В своїй монографії «Емоції та по-
чуття» він зазначає, що задоволення можна визначити як стійке позитивне ставлення 
(установку) людини до чогось, що виникає в результаті неодноразово випробуваного 
задоволення в якійсь сфері життя і діяльності і висловлюване у формі судження [4]. 
Натомість поняття «щастя» він виносить окремо і визначає як «високий рівень задо-
воленості і особистого благополуччя».

Багато інших дослідників, навпаки, ототожнюють поняття «щастя» та 
«суб’єктивне благополуччя». Так, М. Аргайл зазначає, що багато людей добре розумі-
ють, що таке щастя, та мають чітке уявлення про його зв’язок з позитивними емоція-
ми та задоволенням життям [1]. Говорячи про щастя, він в своїх дослідженнях спира-
ється на роботи Е. Діннера та розглядає саме «суб’єктивне благополуччя» (subjective 
well-being), а не зовнішні соціальні показники.

Е. Діннер зі співавторами, провівши численні дослідження, вивели вже три 
складові суб’єктивного благополуччя:

• позитивний афект чи позитивні емоції
• негативний афект чи негативні емоції
• когнітивна складова задоволення життям.
При цьому стійкі позитивні та стійкі негативні емоційні стани в житті людини 

практично не залежать один від одного та повинні вимірюватись окремо. Натомість за-
доволеність життям, за Діннером, – це глобальна оцінка особистістю свого життя, що 
відбиває, наскільки реальне життя людини близьке до її уявлення про ідеал.

Враховуючи теоретичні узагальнення в ході вивчення наукової літератури, 
вважаємо, що суб’єктивне благополуччя ‒ інтегральний показник ступеня спрямова-
ності людини на реалізацію основних компонентів її позитивного функціонування, 
а також ступеня реалізованості цієї спрямованості, яка суб’єктивно виражається у 
відчуттях щастя, задоволеності собою та власним життям.

Критеріями психологічного благополуччя особистості визначено: самоприй-
няття, мета в житті, компетентність, особистісне зростання, позитивні відносини з ін-
шими та автономність. Відповідно, показниками є: позитивне ставлення до себе і свого 
минулого, наявність цілей і занять, що придають сенс життю, здатність виконувати ви-
моги у повсякденному житті, почуття безперервного розвитку і самореалізації, турбо-
тливі і довірливі стосунки з іншими, спроможність слідувати власним переконанням.

Вищеперелічені компоненти відображені у методиці К. Ріфф «Шкала психо-
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логічного благополуччя» (адаптація Шевеленкової-Фесенко) [5].
Емпіричне дослідження було присвячено виявленню структури суб’єктивного 

благополуччя в період ранньої та середньої дорослості. Інструментом для аналізу 
якості життя респондентів була спеціально розроблена анкета. Благополуччя вивча-
лося за допомогою адаптованого варіанту опитувальника «Шкала психологічного 
благополуччя К. Ріфф».

Опитувальник К. Ріфф «Шкали психологічного благополуччя» (далі  – 
ШПБ) – теоретично обґрунтований інструмент, призначений для вимірювання ви-
раженості основних складових психологічного благополуччя. В даний час багатови-
мірна модель К. Ріфф, приймається багатьма дослідниками, а розроблена автором 
методика вимірювання психологічного благополуччя неодноразово проходила пере-
вірки на надійність й валідність і активно використовується в дослідницькій практи-
ці в багатьох країнах. Нами використаний варіант опитувальника, який адаптований 
та валідизований в 2005 році Т.Д. Шевеленковою та Т.П. Фесенко, в 2007 році – Н.Н. 
Лепешинським [5].

Твердження опитувальника мають як прямий (позитивний), так і зворотний 
(негативний) сенс щодо характеристик психологічного благополуччя. Подібна конфі-
гурація опитувальника була створена для того, щоб нівелювати негативні ефекти, що 
виникають при недостатній щирості випробовуваних при заповненні тесту. Обробка 
результатів зводиться до підрахунку набраних балів і перекладу балів в спадну шкалу 
в тих випадках, коли пункт має зворотний зв’язок з базовою характеристикою благо-
получчя. Набрані бали підсумовуються в наступні шкали: «самоприйняття», «авто-
номія», «управління середовищем», «особистісне зростання», «позитивні відносини 
з оточуючими», «цілі у житті». Крім цього, автори вважають за можливе розрахо-
вувати індекс загального психологічного благополуччя, який визначається шляхом 
підсумовування балів, отриманих за всіма шести шкалами тесту.

На етапі обробки методики сирі бали переводяться в стени (від 1 до 10) та 
розподіляються за рівнями (високий, середній, низький), що забезпечує більші мож-
ливості для узагальнення та порівняльного аналізу результатів дослідження.

Валідизація тесту ШПБ здійснювалася, у тому числі, і на основі багатофак-
торного особистісного опитувальника Кеттела. Встановлено, що психологічне бла-
гополуччя тісно пов’язане з осмисленістю життя, ціннісно-мотиваціною сферою та 
мотивацією.

В емпіричному дослідженні взяли участь респонденти у віці від 20 до 39 років 
у кількості 20 осіб. Учасники дослідження мають середню спеціальну та вищу освіту, 
5 з жінок і 7 з чоловіків – учасників дослідження перебувають у зареєстрованому або 
цивільному шлюбі.

Психодіагностичне дослідження проводилося індивідуально. Ставлення 
учасників до тестування було позитивним, додатково мотивувати не доводилося. Ін-
струкції учасникам були зрозумілі, відмов від виконання завдання не було.

Показники, отримані за окремими шкалами методики, а також узагальнений 
показник психологічного благополуччя особистості представлені в табл. 1, та табл. 2.

Дослідження показало, що респонденти високо оцінюють свої взаємини з 
близькими людьми, умови проживання, здоров’я і настрій. Серед психологічних фак-
торів суб’єктивного благополуччя високі позиції займають автономія, особистісний 
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ріст і самоприйняття. Такий аспект психологічного благополуччя, як самоприйняття 
позитивно корелює з найбільш значимими факторами суб’єктивного благополуччя. 
Можна припустити, що середній вік є періодом, коли люди критично аналізують і 
оцінюють своє життя і, як наслідок, значущою стає оцінка минулого, ставлення до 
самого себе, що і є смисловим наповненням категорії «самоприйняття», відповідно, 
інші аспекти суб’єктивного благополуччя починають розглядатися з цієї точки зору. 
Таким чином, найбільш значимими факторами суб’єктивного благополуччя для пері-
оду середньої дорослості є матеріальний, соціальний, фізичний і психологічний.

Проведене дослідження дозволяє стверджувати, що переважна кількість рес-
пондентів демонструє середній рівень суб’єктивного благополуччя за усіма шкалами, 
причому, показники жінок більш «усереднені», ніж показники чоловіків. За шкалами 
позитивні відносини та психологічне благополуччя 100% жінок демонструють серед-
ній рівень вираженості, а за шкалами управління середовищем, цілі в житті та само-
прийняття цей показник сягає 90%. У чоловіків ці показники дещо відрізняються, 
особливо за шкалою психологічного благополуччя (10% показали високий рівень, 
40% – середній і 50% – низький рівень вираженості показника).

Якісний аналіз окремих шкал показує, що, незважаючи на незначні (10-20%) 
показники високих рівнів прояву за окремими шкалами, чоловіки демонструють ниж-
чі рівні суб’єктивного благополуччя, а за шкалою психологічного благополуччя 50% 
респондентів-чоловіків показали низький рівень, при відсутності такого у жінок.

Шкала «Позитивні відносини з людьми» дозволяє характеризувати чоловіків 
як переважно замкнутих, які мають досить обмежену кількість довірливих стосунків 
з оточуючими: їм складно бути відкритими і проявляти тепло, турботу про інших. 

Таблиця 1. 
Кількісні показники компонентів психологічного благополуччя особистості ранньої та 
середньої дорослості (за методикою Шкала психологічного благополуччя К. Ріфф, у %) 
n=20

Шкали
Високий рівень Середній рівень Низький рівень

заг чол ж заг чол ж заг чол ж
ПВ ‒ ‒ ‒ 80 60 100 20 40 ‒
АВ 20 20 20 80 80 80 ‒ ‒ ‒
УС ‒ ‒ – 80 70 90 20 30 10
ОР 20 10 30 65 60 70 15 30 ‒
ЦЖ 5 ‒ 10 75 60 90 20 40 ‒
СП 5 10 ‒ 75 60 90 20 30 10
ПБ 5 10 ‒ 70 40 100 25 50 ‒

Умовні позначення:

ПВ – позитивні відносини;

АВ – автономія;

УС – управління середовищем;

ОР – особистісний ріст;

ЦЖ – цілі в житті;

СП – самоприйняття;

ПБ – психологічне благополуччя
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40% з них (низький рівень) можуть бути ізольованими і фрустрованими, вони не ба-
жають йти на компроміси для підтримки важливих зв’язків з оточуючими. Жінки у 
стосунках з іншими менш категоричні, і, залежно від ситуації, можуть турбувати-
ся про інших, що характеризується 100%-им показником середнього рівня за цією 
шкалою, вони розуміють, що людські стосунки будуються на взаємних уступках. Але 
високі показники за шкалою «Позитивні відносини з людьми» не показав жоден рес-
пондент, скреднє значення у стенах становить 5 (за 10-бальною шкалою) – жінки 5,1, 
чоловіки – 5 (табл. 2.).

Значно вищі результати можемо констатувати при аналізі дослідження авто-
номії особистості. 40% респондентів (чоловіків і жінок по 20%) показали високий 
рівень прояву цієї якості, що характеризує їх як самостійних, незалежних. Вони здат-
ні протистояти намаганням спільноти змусити думати в діяти певним чином; само-
стійно регулюють власну поведінку; оцінюють себе у відповідності до власних крите-
ріїв. Але, оскільки ці досліджувані продемонстрували найнижчі показники високого 
рівня, то в залежності від ситуації (це може бути невпевненість у вірності рішення, 
наявність досить значимої особистості, великої відповідальності) вони можуть про-
являти ознаки респондентів з середніми і низькими показниками. Такі досліджувані, 
80% показали середній рівень прояву, в прийнятті важливих рішень покладаються на 
думку інших, зважають на їх думку, потрапляють під вплив значимих інших.

За шкалою «Управління середовищем» ми спостерігаємо майже такі ж низькі 
результати як і за шкалою «Позитивні відносини». Жоден респондент не показав висо-
кий рівень прояву якості, а 20% (30% чоловіків і 10% жінок) виявили низький рівень 
за цим показником. Переважна більшість опитуваних, залежно від ситуації, проявляє 
якості, притаманні високому і низькому рівням управління середовищем. Вони мо-
жуть контролювати всю зовнішню діяльність, ефективно використовувати можливос-
ті, створювати умови для задоволення особистих потреб і досягнення цілей і у той же 
час інколи переживають труднощі в організації щоденної діяльності, відчувають себе 
нездатними змінити чи покращити обставини, не використовують наявні можливості, 
часто не можуть контролювати те, що відбувається навколо. До даних за цією шкалою 
потрібно ставитися обережно, адже саме на управління середовищем дуже негативно 
впливає сучасна політична, суспільно-економічна нестабільність та зовнішня агресія. 
Респонденти відчувають себе незахищеними в сучасній нестабільності.

За шкалою «Особистісний ріст» спостерігаються найсуттєвіші відмінності 
між чоловіками та жінками: середній бал у стенах 5 та 7,2 відповідно. Високий рівень 
прояву за цим показником спостерігається у 20% респондентів (10% чоловіків і 30% 
жінок). Їм притаманні відчуття безперервного розвитку та самореалізації, вони від-

Таблиця 2. 
Середні показники компонентів психологічного благополуччя особистості ранньої та 
середньої дорослості (за методикою Шкала психологічного благополуччя К. Ріфф, у 
стенах) n=20

Шкали ПВ АВ УС ОР ЦЖ СП ПБ
Чоловіки 5 6 6 5 5 5 5
Жінки 5,1 6,7 5,5 7,2 6,6 4,9 6,2
Середнє 5 6,4 5,5 6,1 5,8 5 5,6
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криті до нового досвіду, спостерігають покращення себе з часом, змінюються відпо-
відно до своїх досягнень. Переважній більшості досліджуваних (60% чоловіків і 70 
% жінок) властивий середній рівень за цією шкалою. Залежно від ситуації, настрою, 
середовища вони відчувають достатній або не зовсім достатній рівень особистісного 
розвитку. Лише 10% чоловіків (жінок з такими показниками не виявилося) демон-
струють низькі показники особистісного розвитку. Вони не відчувають покращення 
чи самореалізації, часто не мають інтересу до життя, відчувають нездатність встанов-
лювати нові стосунки чи змінювати власну поведінку.

Дослідження життєвих цілей також показує, що жінки більш цілеспрямова-
ні, ніж чоловіки. 10 % з них показали високий рівень прояву цього показника, що 
свідчить про наявність цілі в житті та відчуття спрямованості. Такі досліджувані ба-
чать сенс у минулому й теперішньому, дотримуються переконань, які є джерелами 
цілей в житті, будують плани на перспективу. Решта 90% жінок і 60% чоловіків дещо 
невпевнені, не мають чітких цілей у житті, їх прагнення і життєбачення легко підда-
ються впливу зовнішніх обставин. Низький рівень за цим показником діагностовано 
у 40% чоловіків (серед жінок такі відсутні). Вони часто не бачать сенсу життя, пер-
спектив, будують мало цілей чи намірів. У них відсутні почуття спрямованості, ми-
нуле життя і теперішнє не мають мети і не пов’язані. Їм складно знайти перспективи 
і переконання, які визначають сенс життя. Середній бал за шкалою «Життєві цілі» (у 
стенах) ‒ 6,6, тобто трохи вище середнього.

Дещо неочікувані результати показали респонденти при дослідженні само-
прийняття. Тут результати чоловіків та жінок виявилися майже ідентичними – серед-
ній бал, відповідно 5 та 4,9 стени. Лише 1 чоловік показав високий рівень (9 з 10 стенів). 
Йому властиве позитивне ставлення до себе. Він знає і приймає різні свої сторони, як 
добрі так і погані якості, позитивно оцінює власне минуле. 30% чоловіків та 10% жі-
нок демонструють низький рівень прояву за цією шкалою. Вони незадоволені собою, 
розчаровані подіями власного життя, виявляють тривогу з приводу власних особис-
тісних якостей, бажають бути не тим, ким вони є. Переважна кількість респондентів 
(90% жінок та 60% чоловіків) показують середній рівень прояву самоприйняття. Це 
може проявлятися (і пояснюватися) критично-негативним ставленням до себе, до 
власних поганих якостей; часто дається взнаки негативний попередній досвід, осо-
бливо виховання у сім’ї. Також на негативне самоприйняття впливають нереалізовані 
плани, мрії, бажання, відмови або негативні оцінки значимих оточуючих.

Психологічне благополуччя досліджуваних знаходиться не у найкращому 
стані. Коли у жінок це 100% середні показники, то у чоловіків 10% показали високий 
рівень прояву, 40% – середній і 50% низький рівень. Для досліджуваних з низьким 
рівнем за цією шкалою характерна відсутність чітких життєвих цілей та планів, не-
віра у власні сили, здібності, здатності та можливості. Вони, переважно, визначають 
зовнішні обставини та впливи як найбільш визначальні у подіях, наслідках, змінах, 
у формуванні стилю та рівня життя. Таким респондентам властива пасивна життєва 
позиція, вони можуть бути як пасивно-негативними, так і агресивними, або часто 
«ниючими» та незадоволеними.

Коли порівняти отримані дані за цією методикою з нормативними значен-
нями, отримаємо лише кілька шкал, отримані дані яких наближаються до норматив-
них. Це особистісний ріст та життєві цілі у чоловіків і та особистісний ріст, автоно-
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мія, життєві цілі та позитивні відносини у жінок. В загальному, найнижчі показники 
отримані за шкалами позитивні відносини, управління середовищем, самоприйняття 
та загальне психологічне благополуччя.

Проведене дослідження вказує напрямки подальшої розвивальної роботи. 
Можна побачити, з одного боку, наявність життєвих цілей, включеності досліджува-
них у життя соціуму, певної соціальної компетентності і спрямованості на соціальні 
норми, а з іншого, необхідність орієнтації на власні інтереси, самоприйняття і осо-
бистісне зростання.
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States with totalitarian political regime of the twentieth century have a lot in com-
mon between each other. One of the similarities is technology of the totalitarian domina-
tion, filled with only various ideological content. The most important stage of establishing 
totalitarian state is destruction of the opposition. As the state with totalitarian political re-
gime seek to control everything, including thoughts and emotions of each citizen, the states 
create a special cultural phenomenon with its specific ideology, aesthetics, organization, and 
style. Features of the art of totalitarian regimes in Europe investigated: Svetlana Boim, Igor 
Holomshtok, Orest Holubets, Boris Hrois, Khans Hunter, Vladimir Papernyi, Aleksey Ro-
hotchenko, etc. They have focused on the ideological principles of totalitarianism, on the 
formation of the state art style, the establishment of the canons in the art and on the charac-
teristics of socialist realism.

Totalitarian art is forming in the countries where its leadership: 1) announces its 
ideology art weapons and means of struggle for power; 2) monopolize all forms and means 
of artistic life of the state;3) provides a comprehensive device that controls the artistic envi-
ronment of the state; 4) from many directions, which exist at the moment in the art, choose 
the one which best suits his purpose (usually, conservative) and declares the direction of-
ficial, the only mandatory; 5) maintain struggle with styles and directions in the art, which 
doesn’t fit into the framework of the official style, announces them as reactionary and hostile 
[3, p. 10].

Consider the culture of the USSR, in particular art, only in a negative light would 
be one-sided phenomenon. In 1920 – 1930 the Ukrainian art took place processes, which 
connected it with the European trends in the art.  For example, Ukrainian artists for 1924 – 
1934 took part in all of the Venice Biennale (a popular and prestigious exhibitions of art), 
that proves their professionalism, skills and understanding of the European culture. At that 
time there was forming numerous art organizations and associations. But the independent 
activity of the artistic groups had been interrupted by the decree of the Central Committee 
of the CPSU(b) «About the reconstruction of literary and artistic organizations» (April 23, 
1932.) The purpose of the decree was to unite all the artists, who «support the platform of 
the Soviet power and seek to participate in the socialist construction» [5, p. 1] in common 
creative unions according to their kind of artistic activity. In the press the former creative 
associations had been subjected to sharp criticism, and some Ukrainian artists had been ac-
cused in the national evasion. At the same time with the emotional rise there was support of 
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the policy of the party about the art culture, that was carried by the Union of Artists. There 
was appealing not to lose vigilance in the fight against the «counter-revolution» in art. So 
at the first Congress of artists of the USSR (October 27, 1938.) was created the Union of 
Soviet artists, that was directing the work of artists «on the path of active participation in 
socialist construction, the path of a realistic reflection of reality» [5, p. 1], strictly adhering 
to the creative method of socialist realism, with its postulates of the party, ideologic, ethnic, 
optimism, heroics, etc. The creation of the creative unions in different kinds of art meant 
a complete ideological and professional control over artists.  And although the leaders of 
these unions were elected by the relevant congresses, in reality, managers appointed party 
organs of the state (often in conditions of intrigues with the tragic consequences).

After the decree of the Central Committee of the CPSU(b) «About the reconstruc-
tion of literary and artistic organizations» there had begun the total offensive on the freedom 
of thought and independence, mass destruction of artists, which didn’t fit into the frame-
work of socialist realism, The cult of leaders had become. In any artistic matters there was 
no alternative decision, was hard interference of the state in the party culture. Such pressure 
could not affect on the psychological feelings of artists that, in turn, reflected on their talent, 
professionalism and, of course, in works. In this manner, the artists were not able to choose 
or create method, theme of the work or of an artistic style by themselves. In another words, 
there took place the deformation of the artist as a creative personality. Method of socialist 
realism had prevailed since 1932 to the beginning of the 1990s; there are reasons to think 
that it exists in our days, as one of the directions of the art. The concern of the leadership of 
the Soviet Union to the art, in general, could be described as taking «the best» (of course, in 
the understanding of the party leaders), «most useful» and use these developments for the 
building of new socialist world.

In the beginning of 1930 the Ukrainian art felt the resistance to the official doc-
trines, but from the middle of this decade observed the complete dependence of art and art-
ists from the totalitarian leadership of the state and its ideology. They had been branded, as 
the «Ukrainian bourgeois nationalism» and «rootless cosmopolitanism». Political intrigue 
and violence that were under the slogans of cleaning from «Trotskistsko-Bukharinskykh» 
and «bourgeois-nationalist elements» in the Communist party, led the Ukrainian artists to 
sign a letter against the «enemies of the society» – their own colleagues. At the same time, 
Ukrainian artists created graphics, sculpture, and paintings by high-skill, with compelling 
images and scenes, tried to show the individual style and stylistic expression.

During the pre-war years in the center of the art theoretical discussion were dis-
cussing the question, connected with the interpretation of the foundations of socialist real-
ism. However, all the problems that were connected with this question before, were belong 
to the political strategy of the party. Socialist realism was created by the masses – the edu-
cated elite, which has passed a long way of creative search of the avant-garde art. The main 
methods of socialist realism were developed in the course of discussions, participants of 
which is «quite often paid for failure or delay in the wording of life, which, of course, in-
creased their responsibility for the every word they said» [4, p. 15-16]. In the art of socialist 
realism artists chanted the power and greatness of the USSR, the wisdom of the leaders of 
the Communist party, beauty of the native land, the common household and the prosaic 
things acquired the nature of the heroic pathos. Artists perpetuated the heroism of ordinary 
Soviet people and the theme of «immortality of man in its Affairs» – the most common and 
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replicable in Soviet art. Everydayness became sublime and festive, and the hero in socialist 
realism- the «little man», that had set itself to achieve high goals. At the same time, personal 
happiness of the hero was never separated from the happiness of the state. The talent of art-
ists made thousands of Soviet people to believe in those heroes. The artist had to emphasize 
the exceptional importance of the policy of the Communist party of the Soviet Union in 
solving any problems of life of the country, demonstrate their complete agreement with the 
leadership of the state.

During the ІІ World War hadn’t stopped the exhibition activity of Ukrainian artists. 
There was restored traditions of the agitation of art of the times of civil war, but then actively 
developed other genres of art. Posters appealed to defend independence and honor of their 
Motherland, to win. Art criticism liked large-scale works on the theme of the great Patriotic 
war, where depicted heroism of the Soviet people. Years of war dates a lot of interesting 
works of Ukrainian plastics.

In the conditions of totalitarianism Ukrainian culture was constantly depending 
on situational circumstances. So after the end of the II World War by the party-ideological 
censorship swept new wave of accusations of Ukrainian artists. They were accused bourgeois 
nationalism, cringing before the bourgeois West, displays of national limitations, distortions 
in the coverage of Ukrainian history. They were accused of bourgeois nationalism, cringing 
before the bourgeois West, displays of national limitations, distortions in of Ukrainian his-
tory.

After Stalin’s death the spiritual life in Ukraine characterized with the struggle of 
democratic and totalitarian tendencies. Checking out from Stalinism contributed to weak-
ening censorship, rehabilitation of famous artists. Reforming of the totalitarian system led to 
certain relaxations in the national policy of the state, which contributed to the formation of 
social movements to protect historical and cultural wealth of the Ukrainian.

On the brink of 1950 – 1960 рр. started his career young intellectuals – dissidents of 
the 1960es (shestydesiatnyky). Although dissidents of the 1960es (shestydesiatnyky) brought 
up in the Soviet system, professing ideological myths, but the limited scope of freedom, 
hypocrisy and cynicism has always been unacceptable to them. Dissidents of the 1960es 
became the opposition to totalitarian political regime in the Soviet Union that destroyed the 
existing ideological artistic and aesthetic model, in which everything that did not fit into the 
framework of socialist realism was considered harmful and formalism.

The spiritual needs of the dissidents of the 1960es could not answer method of 
socialist realism, with its tenets of partisanship and ideology because denied independent 
artistic activity groups. Shestydesiatnyky elaborated their professional and multifaceted art, 
it awakened in the young generation of Ukrainian artists interest in national issues. Concept 
art has gained new significance for the dissidents of the 1960es, it became a testament to 
the need creative freedoms in unification trends in artistic and ideological sphere of Soviet 
society. Forbidden avant-garde art that was popular and in demand in Western Europe and 
America, in the USSR raised the demonstrators of Western democratic principles and artis-
tic creative searches.

Despite the isolation of Soviet artists from other countries, Ukrainian dissidents of 
the 1960es was trying different ways to get involved in the world of cultural and art informa-
tion. They were creating artistic works of avant-garde art that fit into the European artistic 
direction. Of course, such works, according to state and party leaders, were creating high 
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tension and danger because carried in Soviet society western values: freedom to choose 
creative method, looseness in brushwork, democracy of plot, new esthetic values, and so on. 
Those artists who brought the idea of national identity Ukrainian arts received opposition 
from both the party leadership and representatives of socialist realism [1].

From the second half of 1960 ended liberalism of «thaw». Artists, that had taken 
a principled position about recognition of isolation and self-sufficiency of Ukrainian, their 
language and culture, had been qualified by the party leadership, as the principal enemy of 
the state.

After the receipt of independence Ukraine’s in the art approved new artistic values 
and directions, took place revaluation of its social role and functions, formed a new look 
at the very essence of art. Organized private and galleries and creative association that the 
course, significantly reduced role of the artistic culture and contribute to the emergence 
of art market. For many Ukrainian artists attractive have become modern and postmod-
ern with its attention on the individuality of artist. The foundation of creativity Ukrainian 
painters began to the concept of non-classical philosophy, extraordinary, erotica, namely all 
that was prohibited in the previous decade. In the expositions of Ukrainian painters were 
the latest varieties art practices (performances, installation, assemblage, happens, etc.) That 
formed a new art-language and art spaces. A common feature of this period was scrapped 
the ideology of the Radianskyi period, departure from the socialist realism and the estab-
lishment of new artistic forms [2].

So, on the one hand – Ukrainian art in the condition of totalitarianism was com-
pletely depended of party orders and policy; art criticism literature was extremely ideo-
logical and all manifestations of national identity in the arts were treated as «Ukrainian 
bourgeois nationalism», in historical writings dominated revolutionary and collective farm 
theme; carried cruel pressure on the creative personality of the artist. On the other hand – 
the dominance of socialist realism in art has made it possible to maintain a high academic 
skill of artists, works of many artists of that time can serve as models for the present, younger 
generation, regardless of their artistic orientation. Art in the Soviet period also had sig-
nificant positive achievements in the sphere of artistic abilities, aesthetic tastes, spiritual 
worldview of personality, because, except the principles of communist ideology and party 
loyalty of socialist culture, the art was directed to form the sense of humanism, collectivism 
and socialist patriotism.
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The will to power is deeply connected with the ideas of soul-searching and Super-
man. People with a strong will, the owner not only of his destiny and the lives of other people 
is superhuman. Who is this “Superman”? The advantage or disadvantage – to be superhu-
man, to be different, to be different? Drawing attention to the phrase: “Man is something 
that shall surpass” [4] from the main work “thus spoke Zarathustra”, you can put a question 
about how can change the idea of the “Superman” consciousness and the world of men. This 
topic touches a precursor to the existentialism of Friedrich Nietzsche, is interesting and 
relevant in our time, because I want to testify that Superman is the perfection of man in all 
its manifestations? What do we know about “superhuman”? We may live, not giving it much 
importance, and even are unable to imagine how it could change our life and perception of 
the world, if we comprehend the teachings of Nietzsche about the idea of “Superman”.

Over the past century the idea of the “Superman” remains relevant and occupies a 
significant place in German philosophy. Special attention was paid to the idea of such Rus-
sian philosophers as N. Berdyaev in his work “God, man and the God-man”, E. Trubetskoy 
in his book “the Philosophy of Nietzsche. Critical essay”, D. Merezhkovsky, A. Bely, Tolstoy 
and others. The concept of “Superman” was a “key” to the proper understanding of the work 
of Nietzsche. Each of them contemplated in the teachings of Nietzsche, something beautiful. 
N. Berdyaev saw in the Superman image of the spiritual crown of creation and splendor. A. 
White, in turn, been evaluated by Nietzsche, as an artist who reveals the advantages of the 
“teleological symbolizma.” [1]. However, according to the judgment of the Nietzsche, man 
is a “disease of the Earth”, in essence there is something wrong.” However, you must create a 
real, new man – “Superman”, who would be the winner of “being and nothingness.”

The idea of “Superman” is the basic concept of Nietzsche’s philosophy. It joined to-
gether all the moral ideas of the thinker. The idea of “Superman” Nietzsche demonstrates in 
the book: “thus spoke Zarathustra”. The word “Superman” was not created by Nietzsche, and, 
as he put it, “picked up on the road.” He borrowed it from Goethe’s Faust, where the earth 
spirit says to Faust: “What a pathetic fear takes possession of you, Superman.” In a word, 
Nietzsche invested their own value. The word “superhuman” means the creature, towering 
over the man. However, if the colossal dimensions of this exaltation? In his work Nietzsche 
is based on the theory of natural selection of Charles Darwin. Nietzsche’s theory of Darwin 
is expressed in the principle of “Will to power”. Nietzsche believed that humans are merely 
just a passing part of evolution. Superman is the ultimate point of evolution, it is the crown 
of creation. It will be radically different from person now, how are we different from apes. 
What is APE to man? A mockery or a painful shame. And the same man should be to the 
Superman: a laughingstock or a painful embarrassment. Superman opposes good people, 
because good people is a thoughtless people, and therefore meaningless believers. “Virtu-
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ous kind of man, already have a person lower, as it is not a person”. [3]. The main distinctive 
feature of “Superman” from modern humans is the will to power. The will to power is the 
impulse that drives our world. Nietzsche divides the will into four forms, in order to show 
that the will constructs our world, without it there is movement and development. Accord-
ing to Nietzsche, the will is divided as follows: 1. The will to live: every human being has the 
instinct of self-preservation.

2. Inner will: purposeful man inside is the “core”. This “core” helps him understand 
what he wants. When a person has the inner will it is impossible to convince, and it is impos-
sible to impose someone else’s opinion with which he disagrees. This “core” is the internal 
will. “That which does not kill us makes us stronger.” [4]. Inner will has been pronounced the 
Soviet voenachalnika Rokossovsky. As a result of the repressions of 1937-1938, were arrested 
many officers of the red army (the workers ‘and peasants’ Red Army), among them was 
General Rokossovsky. He was repeatedly tortured, beaten, but not broken, betrayed their 
Homeland and remained faithful to the oath and the government. In the end, during the sec-
ond world war became a Marshal of the army of the Soviet Union. 3. The unconscious will: 
it includes: all the passions, affects, unconscious urges, instincts that govern man. People are 
not always rational beings. Often the action of people are non-rational points. 4. The will to 
power is realized each person to a greater or lesser extent, all want to subjugate the other. A 
property inherent in all living beings. The will to power is not what we have, and that’s what 
we really are.

The last will is the main will, according to Nietzsche. It is inherent in Superman. 
The idea of “Will to power” is associated with the change in the internal world. If a person 
wants to achieve the highest level of development, it is necessary to change your internal 
world. Morality is a weakness, according to Nietzsche, which drags a man down. Helping 
everyone, we expend ourselves, forgetting about themselves and their abilities to move 
forward. Natural selection, that is the truth of life, the principle by which to live Superman. 
Without the will to power Superman will lose all his power, his strength and power, quali-
ties which distinguish him from the common man. Nietzsche’s superman gave the most 
that neither is a favorite character, so that he gave the meaning of the whole society, and is 
an example in their eyes. These qualities were: spiritual creativity, the total concentration 
of the will to power, as well as sverhindividualizm. In classical literature there are many 
examples of when the characters expressed themselves as “supermen”. For example, in 
F. M. Dostoevsky’s “Crime and punishment”. Rodion Raskolnikov showed itself as the 
bearer of the idea of “superman”. His theory is that the world is divided into “have the 
right” and “loathsome creature”. Raskolnikov is murder to prove to himself that he refers 
to the “right to have.” After he has committed a crime, he can’t stand it and comes to the 
conclusion that he is unfit for the role of Napoleon. In another work by F. M. Dostoevsky’s 
“Devils” reflected the idea of “Superman”. And if in the first work of Rodion Raskolnikov 
represented in the singular own idea about “lice” and “Napoleon”, “the possessed” almost 
every character thinks of himself as “superhuman”, proving his right to kill. An example of 
when people felt themselves to be supermen, there are in our history. For example, Hitler 
and Napoleon believed himself to be Superman. Though Hitler cannot be called a Super-
man, unlike Napoleon, as Hitler interpreted the idea of Nietzsche is wrong and forced to 
follow it the entire nation. And Napoleon, in turn, just boasted of its own magnificence. As 
for the book of Nietzsche “thus spoke Zarathustra”, it talks about destiny and the doctrine 
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of the vagrant philosopher, who took his name in honor of Zarathustra the ancient Persian 
prophet Zoroaster (Zarathustra). Through his speech and action, Nietzsche expresses his 
thoughts. One of the Central structural ideas of the novel is that man is an intermediate step 
in the pre-rotation of the monkey in the Superman: “Man is a rope stretched between beast 
and Superman. A rope over an abyss”. [4] This path is bumpy, at any moment you can slip 
and fall into the abyss. Philosopher, an important theme is the decadence, also underlines 
the fact that humanity went into decline, exhausted. The more people try to develop and 
cultivate, the more likely they got closer to their idea of Superman. But if people will give 
in to their immediate desires and aspirations, the more and more will be rolling in the direc-
tion of the beast. The idea of “Superman” also touches on the issue of choice, according 
to which Nietzsche speaks of the “superiority” of one over the other, further highlighting 
the unique classification of spirituality: camel, lion, child. According to this theory in its 
development we must free ourselves from the shackles of the world around us, to become 
pure like children in the beginning of his career. In the future, we see the original concept 
of death, which, according to the author, should be subordinate to the man. Only people 
should own a monopoly on life, and so he should be immortal, and maybe God? In fact, 
many people do not have time for life to do whatever they want. Death must obey the man, 
because he needs to manage this process. “Dead are all gods: now we want the Superman 
to live”. [2] Death should be a special award for being a person goes through life with 
dignity, fulfilling their purpose in life, for the benefit of generations living after. It would 
be to learn how to die; and there should be no a holiday where such a dying oath not sanc-
tified living. [5]. This idea has common roots with the samurai code of honor by which a 
dignified death must be earned only if you fulfill your purpose in life. Nietzsche despised 
modern man because he is not ashamed to acknowledge himself a Christian. In Christianity 
there is a phrase “Love your neighbor”. Nietzsche understands this phrase to read “Love 
your neighbor – that means, leave your neighbor alone!”. [4]. Christianity “got a bone in 
the throat of Nietzsche. Nietzsche says in fact, if we think and try to answer the question: 
“Can there be equality between people”? The answer to the question is negative. Equality 
between people, according to Nietzsche, is not and can not be. Initially, someone knows 
and can do more, and some less. May not be the idea of absolute equality, which promotes 
the Christian religion. Nietzsche argues that there are two classes of people: people with a 
strong will to power and the people with weak will to power, which is much better than the 
first. Christianity celebrates and raises on a pedestal that is the value of people with weak 
will to power, that is, people who in essence are not fighters and ideologues of progress. 
Superman is released not only from the moral and religious, but also from the authorities, 
even such strong, as the prophet of the superman – Zarathustra, who teaches his followers: 
“I lose and find yourself.” That is, each person has to find himself, to accept himself. In our 
life, there are many examples of when people were freed from all moral shackles, to find 
himself. A prime example is the Ukrainian troops Hope Savchenko accused of murder of 
Russian journalists. It was she who stepped over all moral principles, she stepped through 
the blood. She wanted to prove to everyone how it is independent of morality, religion and 
even the state.

The idea of Superman, formulated by the philosopher, are increasingly evident in 
the modern world. In recent years, many countries began to develop the principle – “the 
man who made himself”. One of the characteristic features of this principle is selfishness 
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and will to power. The man who has made himself, is the person who rose from the bottom 
to the highest position in society through hard work, active development of its qualities. To 
become superhuman you must have a strong personality that needs to stand out from other 
people that you have inner peace, sometimes does not coincide with the generally accepted 
norms of behavior. Greatness of soul is the destiny of very few people, but these people give 
meaning to the human existence, which is converted from the gray faceless mass in brightest 
person. In addition, self – improvement is boundless, never stay in place, the way forward 
is the path that brings the satellite to a new kind of man, not yet born into the light. Perhaps, 
every person has the characteristics of Superman, and if we have a strong will and abandon 
moral principles and attitudes, we will eventually come to a new perfect species of man. 
And this is only the starting point of a perfect person. But on the other hand, “Superman” 
is a single product. By their nature they can not be much. In our life there are both leaders 
and driven people. If every second person will strive to become superhuman, then our world 
will turn into chaos. In this case, the idea of a “Superman” works against society and is a 
welcome development, we will be content with pressing problems. Society is not ready for 
such a risk, therefore, we live ordinary life and wait, when we get the enlightenment about 
what do we need “Superman”. So Nietzsche experimented, experimented on himself, al-
lowing the philosopher to become a Creator of values. Our whole life bears testimony to the 
eternal struggle of the will for power, for domination, as in man, and in society.
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Одним із пріоритетних напрямків сучасного освітнього процесу на Заході є 
розвиток критичного мислення учнів середніх та вищих навчальних закладів. Цьому 
передували такі тенденції сучасного суспільства, як інформаційний простір який по-
стійно розширюється, різке підвищення ролі комунікативних процесів і обсягу ін-
формації, що надходить ззовні. Все це знаходить відображення і в соціальній сфері 
і, в першу чергу, у сфері освіти, яка, як доводить бразильський педагог П. Фрейре, є 
тією інституцією, що дає змогу особі виробити в собі практичне ставлення до реаль-
ності, втручатися в свій контекст реальності та інтегруватися з ним [9,28]. Отже, від-
повідно до загального суспільного прогресу, освіта також вимагає прогресивних під-
ходів. Через те, що освітні пріоритети зміщуються з кількості засвоєної інформації на 
вміння нею оперувати та використовувати у реальному житті, актуальність розвитку 
критичного мислення зростає. Критичне мислення виконує функцію інформаційно-
го фільтру. Опрацьовуючи інформацію, людина перевіряє її, зіставляє, аналізує та 
постійно звертається до особистого досвіду, цінностей, ідеалів, уподобань. Результа-
том розумової діяльності є самостійно сформульована, чітко аргументована особис-
та думка. Стимулювання критичного мислення дає змогу визначити хибність чи ві-
рність певної ідеї та визначити власне ставлення до неї. Людина не є контрольованою 
сторонніми силами, вона сама контролює інформаційну ситуацію, та може надати 
тверезу оцінку дійсності. Особа, що має критичне мислення, може без остраху знахо-
дитись у вирі інформаційних подій та заохочувати прагнення до самоствердження за 
рахунок власних висновків. Отже, критичне мислення не лише відповідає концепції 
інформаційного суспільства, але й є засобом його розвитку. Воно вводить людину 
в інформаційне суспільство, попереджаючи можливі інформаційні стреси [2,9]. Які 
ж видозміни можуть відбутися за рахунок розвитку критичного мислення під час 
навчально-виховної діяльності у ВНЗ? По-перше,  – це підвищення продукування 
власного знання. У цьому випадку метою освітніх закладів стає не забезпечення мо-
лоді певним переліком знань, а розвиток уміння шукати потрібне знання, створюва-
ти власне знання на основі аналізу певного матеріалу чи думок інших людей. Можна 
сказати, що освітні методи, в основу яких покладене критичне мислення, вчать люди-
ну мислити самостійно, а не бути вмістилищем для сторонніх знань. Такий висновок 
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не є повним запереченням необхідності запам’ятовування. Однак запам’ятовування 
не реалізує мети, що покладена у основу сучасної освіти – створити умови для роз-
витку і самореалізації кожної особистості, формувати покоління, здатні навчатися 
впродовж життя, створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. 
Лише власна пізнавальна активність, аналіз та синтез, переосмислення отриманих 
знань певною мірою наближають один до одного освітні методи та освітню мету.

По-друге, людина стає суб’єктом освіти, активним учасником обговорення 
того чи іншого навчального матеріалу. Це забезпечується як за допомогою здатності 
до аргументування так і критичним підходом – певною «здоровою» недовірою до будь-
якої інформації, відповідно, прагненням перевірити її правдивість та визначити власне 
ставлення до суперечливих даних. Заохочуючи використання критичного мислення 
під час навчання, розвитку набувають такі якості особистості: вміння бачити помил-
ки або штучні спотворення в аргументації партнерів та в інших джерелах інформації; 
спроможність переглядати свої позиції, якщо вони не витримують критики; вміння 
розпізнавати пропаганду; вміння оцінювати суспільні явища, вчинки суспільних та по-
літичних лідерів, окремих осіб із позиції загальнолюдської моралі; наявність розумної 
долі сумнівів, скепсису, прагнення до пошуків оптимальних рішень, дій у конкретних 
ситуаціях; мужність, принциповість, сміливість у відстоюванні своїх позицій, поглядів; 
відкритість до сприймання інших поглядів, позицій, повага до їх різноманітності. Ці 
характеристики не лише забезпечують успішність навчання, але й стають потужними 
інструментами особистого становлення у соціумі [1].

На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що критичне мис-
лення є мислення соціальне. Чим більш вільне і демократичне суспільство, тим більш 
розвиненим є критицизм. Ось як про це говорить викладач курсу «Критичне мислен-
ня» у Харківському інституті управління, А. В.Тягло: «критичне мислення – це один 
із засобів вирішення проблеми демократизації, це сучасний розділ «науки міркува-
ти», яка витікає з філософської свідомості» [11,114]. Специфіка критичного мислення 
полягає в здатності правильно ставити запитання й оперативно відповідати на них. 
Ось чому в американській освіті вагома увага приділяється запитанням викладачів та 
відповідям студентів під час проведення лекцій та семінарів.

Визначення критичного мислення говорить про його незалежність і водно-
час підкреслює його соціальні параметри. Критичне мислення пробуджується в кож-
ного члена суспільства окремо, відбувається залучення людини до процесу не тільки 
пошуку відповідей на поставлені буттям питання, але й на формування саме знання 
загалом. Критичність є інструментом для опанування та здобуття нових знань та сти-
мулом для визначення нових пріоритетів, теорій, що виходять за межі загальносфор-
мованих поглядів, реалізації альтернативних і раціональних шляхів рішення постав-
лених завдань (доказ, спростування, гіпотеза). Критичність мислення базується на 
формуванні моралі та соціальної відповідальності, об’єктивності суджень, прагненні 
до пошуку істини.

Людина, яка навчилась критично мислити швидше адаптується до певних 
умов життя у вільному демократичному суспільстві, адже виникає потреба постійно 
робити вибір і приймати відповідальні рішення.

За справедливим зауваженням Н. В.Муштавінскій, «критичне мислення – це 
точка опори для мислення людини, це природний спосіб взаємодії з ідеями та інфор-
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мацією, зустрічаючись з якими учні повинні вміти розглядати її вдумливо, критично, 
бачити різні точки зору, робити висновки» [7, 35].

На думку О.Кочерги джерелом ідеї критичності людини є філософське 
вчення та загальна і генетична психологія, де відбуваються перетворення оператив-
них зовнішніх впливів у психічні явища за схемою: задаток – здібність – механізм 
(Г.С.Костюк, О.Д.Максименко), а психологічний аспект критичності втілюється в ме-
ханізмах відображення – проектування – опредметнення (В.В.Клименко), які в піз-
навальному сенсі виводять людину на вищий щабель інтелектуального розвитку [6]. 
Відповідно критичному мисленню можна навчитися. Даний висновок підтримує і Т. 
Хачумян, яка визначає наступні ознаки критичного мислення: вироблення страте-
гій прийняття правильних рішень у розв’язанні завдань на основі здобуття, аналізу, 
опрацювання інформації; здійснення рефлексивних дій (аналітичних, перевірочних, 
контролюючих, оцінних), які виконуються в процесі мислення; виважений аналіз 
різних думок та поглядів, вияв власної позиції, оцінювання своєї та сторонньої ді-
яльності, прийняття об’єктивного рішення [14, 171-177].

Таким чином «Критичне мислення можна визначити як таке мислення, яке 
допомагає нам прийняти обдумане, осмислене рішення про те, чому вірити, що роби-
ти. До компонентів критичного мислення можна віднести допитливість, скептицизм, 
рефлексію, раціоналізм» [8, 132-138].

В англо-американській логіко-філософській традиції «критичне мислення» – 
це, в першу чергу, масштабна навчальна дисципліна яка призначена для навчання 
навикам побудови та оцінки аргументів, а критично мисляча людина, в свою чергу, 
повинна по-перше, дбати про те, щоб її погляди, рішення, були чітко обґрунтовані, а 
для цього їй необхідно: прагнути до пошуку нових гіпотез, альтернативних пояснень, 
джерел, висновків; бути добре поінформованого; розглядати точки зору, які є від-
мінними від своїх власних; розширювати свій кругозір, прагнути до різнобічної обі-
знаності. По-друге, бути здатною чітко уявити як свою позицію, так і позицію інших, 
а саме: ясно і точно розуміти сенс сказаного і написаного, беручи до уваги особли-
вості ситуації; концентруватися на виведенні або питанні, прагнути дотримуватися 
основної теми; шукати і пропонувати доводи (обґрунтування); брати до уваги всю 
ситуацію в цілому; усвідомлювати власні переконання. По-третє, поважати думку і 
гідність співрозмовника, тобто: вміти слухати і чути інших; уникати критичних за-
уважень, беручи до уваги почуття співрозмовника, бути сприйнятливою і прагнути 
до розуміння чужих почуттів, рівня знань і глибини суджень; бути уважною до стану 
іншої людини [17, 171].

На важливість розвитку установки до критичного мислення також вказує аме-
риканський психолог Д. Халперн, що розробила популярну в США програму навчання 
критичного мислення. Вона вважає, що «суттєвим компонентом критичного мислення 
є розвиток установки на те, щоб мислити критично і готовності до цього. Критично 
мислять ті, хто по-справжньому вміють думати, знають, навіщо їм це потрібно, і готові 
докласти всіх зусиль, які потрібні для планомірної роботи, вивірених дій, збору інфор-
мації та прояву певної завзятості, коли рішення не є очевидним або вимагає декількох 
кроків. Вироблення установки на критичне мислення є не менш важливим, ніж розви-
ток навичок мислення» [18, 15]. Д. Халперн описує наступні якості критично мислячої 
людини, які можна опанувати у вищих навчальних закладах:
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1. Готовність до планування (як «невидимий і дуже важливий крок до кри-
тичного мислення», послідовний розгляд кроків).

2. Гнучкість (як «готовність розглядати нові варіанти, намагатися зробити 
щось інакше, міняти свою точку зору»).

3. Наполегливість (як «готовність взятися за вирішення завдання, що вима-
гає напруження розуму»).

4. Готовність виправляти свої помилки (як прагнення до пошуку причин 
власних помилок, здатність «визнати свої стратегії дії неефективними і відкинути їх, 
вибираючи нові і вдосконалюючи своє мислення»).

5. Усвідомлення (як рефлексія власного розумового процесу, «спостережен-
ня за власними діями при просуванні до мети»).

6. Пошук компромісних рішень (як вміння «знаходити рішення, які могли 
б задовольнити більшість»). [18, 15-16] Особливої   уваги в системі описаних устано-
вок заслуговує рефлексивний компонент критичного мислення. Критично мисляча 
людина усвідомлює процес свого мислення, володіє свідомою цілеустановкою на по-
ліпшення якості свого мислення. Рефлексія як необхідна умова і невід’ємна частина 
критичного мислення знайшла відображення у визначенні Р. Пола, директора Центру 
критичного мислення та моральної критики в США: «Критичне мислення – це роз-
думи про мислення, коли ви роздумуєте з метою поліпшення свого мислення... При 
цьому два моменти мають визначальне значення: критичне мислення несе за собою 
самовдосконалення; і це удосконалення приходить з навичками використання стан-
дартів коректної оцінки розумового процесу » [20, 91] Другим компонентом змісту 
критичного мислення є власне інтелектуальні (розумові) уміння і навички (thinking 
skills), що складають його сутність.

Питання про набір тих чи інших навичок, які відносяться саме до умінь кри-
тичного мислення, до цих пір залишається «відкритим», тому кожен з авторів пропо-
нує свою систему, як і визначення самого поняття «критичне мислення». Так, Р. Енніс 
виділяє 12 основних умінь (abilities) критичного мислення, в той час як в концепції 
Р. Пола їх число досягає 35. Виділимо найсуттєвіші, на наш погляд, розумові вміння, 
які знайшли відображення в більшості сучасних концепцій критичного мислення: 
вміння розпізнавати проблему і знаходити шляхи її вирішення, збирати й упоряд-
ковувати необхідну інформацію, розпізнавати непідтверджені припущення і оцінки; 
вміння тлумачити факти та інформацію, давати оцінку доказам, виявляти існування 
або відсутність логічних зв’язків між судженнями, робити правомірні висновки і уза-
гальнення і піддавати їх сумніву, розбудовувати власну систему переконань і фор-
мувати правильні судження про явища повсякденного життя; оцінювати надійність 
джерел інформації; вміння виділити необхідну інформацію і здатність до подальшої 
її обробки; аналіз і оцінка висловлювань, припущень, висновків, аргументів, гіпотез, 
переконань; вміння ставити запитання з метою отримання більш точної інформації 
або її перевірки; розгляд проблеми з різних кутів зору і порівняння різних позицій 
і підходів; ясне викладення власної позиції, точність у виборі мовних засобів; само-
стійне прийняття рішення і вміння обгрунтувати свій вибір.

Використання даних умінь в повсякденному житті і на навчальному занятті 
має місце при наявності вже накопичених знань і досвіду. Критичне мислення – це 
свого роду «мислення про знання», яке дозволяє «використовувати раніше набуті 
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знання, щоб створювати нові». [18, 6] При цьому поняття «знання» вживається в са-
мому широкому сенсі слова. Ось як описує один із компонентів критичного мислен-
ня автор книги «Critical thinking and learning» М. Мейсон: «... певний обсяг знань, чи 
то знання основних понять, що відносяться до критичного мислення, або знання тієї 
чи іншої наукової дисципліни, до якої критичне мислення може бути надалі застосо-
вано». [19, 5] Дану позицію підтримує Р. Енніс, який вважає, що критичне мислення, 
будучи медждісціплінарною і надпредметною категорією, носить дедуктивний харак-
тер: учень опановує інтелектуальні вміння критичного мислення поза конкретною 
науковою дисципліною і може застосовувати їх у різних галузях знань. У той час як 
Дж. Мак Пек підкреслює індуктивний характер критичного мислення, вважаючи, що 
воно є невіддільним від конкретної наукової області та необхідною умовою критич-
ного розгляду проблем тієї чи іншої наукової дисципліни є глибоке знання цієї са-
мої дисципліни. «Ми не можемо критично розглядати проблеми ядерної фізики, не 
знаючи самої ядерної фізики», – пише автор [19, 3]. Приділяючи більше уваги саме 
критично-рефлексивому способу обробки інформації, сучасна вища освіта не тільки 
розвиває пізнавальні та комунікативні якості студентів, вона також виконує й ви-
ховну функцію, стимулює розвиток особистості, наближає молодь до самопізнання. 
Питання, які ставлять перед собою учні, змінюються з «Зрозумів чи не зрозумів?» на 
«Яка моя думка із цього приводу?», «Яке моє ставлення?», «Якою є ця інформація?». 
Такий підхід до роботи з даними ставить на перше місце особистість учня, надає прі-
оритет його світоглядній позиції та індивідуальним відмінностям [5, 155-159].

Під час роботи учень опановує різні способи інтегрування інформації, вчить-
ся виробляти власну думку на основі осмислення різного досвіду, ідей і уявлень, буду-
вати умовиводи і логічні ланцюги доказів, висловлювати свої думки чітко, зрозуміло 
для інших, впевнено і коректно по відношенню до оточуючих. [18, 5] На методичному 
рівні технологія навчання критичному мисленню являє собою систему прийомів і 
стратегій, які об’єднують методичні прийоми за видами навчальної діяльності не за-
лежно від конкретного змісту. Базова модель не тільки задає певну логіку побудови 
занять, але і послідовність, способи поєднання конкретних методичних прийомів.

Технологію розвитку критичного мислення можна вважати інтегруючою, в 
ній узагальнені напрацювання багатьох технологій: вона забезпечує і розвиває мис-
лення та комунікативні здібності, формує навички самостійної роботи.

Однак самі по собі методичні прийоми не здатні розвинути критичне мис-
лення. Для цього потрібно дотримуватись цілого ряду умов, головною з яких є за-
цікавленість самого викладача. Він повинен бути готовим до процесу навчання, до 
роботи, до відмови від старих схем і підходів, які склалися і устоялися і які не вима-
гають (або вимагають незначних) зусиль.

Необхідно руйнувати такі педагогічні стереотипи як: студент не повинен ро-
бити помилок; викладач знає, що і як має робити студент; викладач вчить, а студент 
навчається; викладач повинен знати відповіді на всі питання, які виникають на за-
нятті; на запитання викладача завжди має бути відповідь і т.д.

Розвиток навичок критичного мислення не виключає необхідності та важ-
ливості знань як таких. Однак не менш важливо вміти застосовувати ці знання, зна-
ходити нові та оновлювати старі. У сучасному інформаційно-технічному світі уміння 
працювати з інформацією, виділяти в ній головне і другорядне, простежувати логіку 
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і схеми подачі інформації, тобто вміти аналізувати і оцінювати сприйняті дані – є од-
ним з найважливіших навичок для професіонала.

Різноманітні стратегії обробки інформації дозволяють виявляти проблеми 
та недоліки у відомостях, які служать відправною точкою для прийняття рішень (на-
самперед управлінських). Здатність формулювати і чітко декларувати свою точку 
зору дозволить швидко і ефективно вирішувати проблемні ситуації.

Поєднання знань і вміння критично мислити дає можливість сформувати 
особистість стійку до «емоційного кружляння», з твердою громадянською позицією і 
високими професійними якостями.

Очевидно, що перехід до навчання яке зосереджується на самому учневі, за-
дає педагогу значних труднощів, оскільки перетворює його з механічного переносни-
ка інформації в партнера по процесу видобутку знань. Можливим це стає лише за до-
помогою рівного діалогу між студентами та викладачами, що є ознакою ліберальної 
освіти, зідно з якою «освічена людина володіє чотирма компонентами гуманітарної 
освіти, або раціональною та інтелектуальною освіченістю, яка включає в себе му-
дрість, моральні цінності, духовні чи релігійні цінності і естетичне почуття». [16, 26] 
Саме тому весь освітній процес в США побудований на обміні думками між викла-
дачем та студентом в якому немає домінування одного над іншим. Діалогічний метод 
нагадує маєвтичний метод Сократа в якому люди доходять істини протягом спіль-
них розмірковувань відповідаючи на питання які виникають в процесі бесіди. Даний 
метод спрямований не лише на формування критичного мислення, але й на пізнан-
ня студентом самого себе. Направляти даний «пошук істини» повинен звичайно ж 
професійний викладач. Діалогічний метод робить студента активним учасником на-
вчального процесу, а не лише пасивним слухачем інформації. Саме діалогічний про-
цес є умовою прояву активності та самостійності студента. Діалогічний метод надає 
підґрунтя дискусії, яка є основною формою семінарських занять у Америці. В такій 
дискусії можуть приймаюти участь не лише викладач і студент, але і всі студенти, які 
присутні на семінарі. Саме діалог в таких дискусіях і є способом аргументації, адже 
діалог – це мистецтво постановки питань. Під час ведення діалогу необхідне хороше 
знання предмета спору і майстерність в послідовності висвітлення питань.

Діалог виступає основим методом прийняття рішень, де навіть у простіших 
випадках необхідне обґрунтування, тобто аргументація, облік доводів за і проти того 
чи іншого варіанту рішення або дії. Такий облік існує завжди, хоча часто відбувається 
на інтуїтивному рівні і може навіть ясно не усвідомлюватись учасниками діалогу. Ось 
чому аргументація завжди є першою при ухваленні рішення, а діалог використову-
ється для оцінки та обговорення найбільш важливих і актуальних для суспільства 
майбутніх рішень або дій.

З усього вищевикладеного стає очевидним, що в усій своїй науковій і прак-
тичній діяльності, в процесі обговорення дискусійних проблем, пошуку істини, при-
йняття рішень, в суперечках з конкретних питань завжди відбувається взаємодія 
умів, зіткнення різних поглядів і думок, в ході яких одні прагнуть переконати інших у 
вірності та справедливості своєї аргументації. В результаті доводиться шукати аргу-
менти, оцінювати їх, аналізувати, так само, як висувати контраргументи проти своїх 
опонентів. При цьому, найменше спираються на доказові міркування, де посилки пе-
редбачаються з самого початку істинними або доведеними, які в процесі аргументації 
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якраз необхідно знайти, вивчити і оцінити [10, 255]. І допоможе в цьому звернення 
до діалогічного методу. Даний метод завжди спрямований на дискусії які є важливим 
чинником формування суб’єктивного начала студента. Дискусія передбачає раціо-
нальний елемент і може бути двосторонньою, багатосторонньою або полемічною. Всі 
інші форми аргументативного дискурсу – це лише ті чи інші види дискусії.

Як зазначає М. І. Гаврилов, «участь у дискусіях є істотною частиною освіт-
нього процесу і філософії американської освіти ще і тому, що припускає більш тісну 
взаємодію між студентами і викладачем. Завдяки дискусійній формі проведення за-
няття студенти і викладачі спілкуються між собою менш формально, ніж будь-де у 
світі. Вони часто мають тісні й дружні стосунки [4, 20].

«На відміну від української освіти, де викладач позиціонує себе як джерело зна-
ння і покладає на себе повноваження судді, оцінюючи результат його оволодіння сту-
дентами, «американський викладач,  – як стверджується у «Американській філософії 
освіти», – протягом навчального процесу виконує функції медіатора між студентами й 
знаннями. Навіть у ситуаціях, коли виникає необхідність оцінювати процес оволодіння 
знаннями, у яку наші викладачі привносять багато суб’єктивності, американські викла-
дачі намагаються бути «інтелектуальним дзеркалом», щоб допомогти студентові самому 
співвіднести процес нагромадження інформації з його кінцевим результатом» [4, 1].

Ще одна перевага даного методу – поступове формування нового типу вза-
ємовідносин викладача і студента, який ґрунтується на принципах педагогічного 
співробітництва та ненав’язливому впливі на студентів, їхні цінності, світогляди, 
судження, формуванні відповідальності та високого рівня самоконтролю. Саме за 
допомогою діалогічного методу в науковому просторі встановлюються зв’язки на-
шої культури з іншими культурами та відбувається залученні індивіда до багатома-
нітності сучасної культури завдяки самостійним зусиллям та усвідомленню власних 
результатів досвіду й розмірковування та формування критичного мислення.

Дослідники вважають, що дискусія і діалог можуть бути потужними інстру-
ментами для розвитку і продовження розумової діяльності учнів. Мета використан-
ня діалогу у викладанні необхідна для руху студентського мислення від свої власних 
уявлень до сформованих і зрілих розумінь.

Дискусії або діалог включають відносне зменшення говоріння вчителя і збіль-
шення учнівських розмов. Важливим аспектом використанням діалогу і дискусій є те, 
що діти не повинні завжди бути безпосередньо залучені в них. Вони можуть спостері-
гати за іншим студентом, який бере участь в діалозі з викладачем або за більш обізна-
ними однолітками. Дані можливості мають потужний позитивний вплив на процес 
навчання. Студенти вчаться не тільки по змісту навчальної програми, але й з досвіду. 
Коли студенти сидять слухаючи лекцію, вони дізнаються, що навчання відбуваєть-
ся пасивно отримуючи інформацію від інших; коли заповнюють листок з вправами, 
вони дізнаються, що навчання включає в себе заповнення пропусків, і так далі.

На відміну від цього, обговорення та діалог є найбільш ефективним, коли 
вони не є конкурентними. З цих причин можна описати діалогічне навчання як:

Колективне: викладачі і студенти вирішують навчальні завдання разом, не-
залежно від того, групою або класом.

Взаємне: викладачі і студенти слухають один одного, діляться ідеями та роз-
глядають альтернативні точки зору.
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Підтримуюче: студенти формулюють свої ідеї вільно, без страху збентежен-
ня з приводу «неправильних» відповідей; і вони допомагають один одному досягнути 
спільного розуміння.

Корисне: викладачі і студенти самостійно будують свої ідеї
Цілеспрямоване: викладачі планують і сприяють діалогічному навчанню з 

конкретною навчальною метою.
Навчальні завдання у ВНЗ Америки включають в себе більше ніж предмет-

ний зміст. Вони також звертають увагу на потужність навчання, мислення і комуніка-
тивні навички: використовувати розмову з розумом, досліджувати, оцінювати і брати 
участь в дискусіях, які є взаємними, спільними, шанобливими і цілеспрямованими.

Але дискусія неможлива без аргументації яка використовується як в діалозі 
так і в дискурсі.

Не можна не погодитися з Г. А. Брутяном в тому, що не існує сфери «між-
людського інтелектуального спілкування, де людина не аргументувала б» [3, 4]. У 
цьому зв’язку звертає на себе увагу теза, що висувається деякими вченими, про уні-
версальність аргументативності як невід’ємної властивості будь-якого мовного дій-
ства. Аргументуючи, людина реалізує себе як мовна особистість і задіює свої знання 
та уявлення, систему цінностей і здоровий глузд, комунікативні навички та логічну 
культуру, свої епістемічний і емоційний стани, соціальні параметри аргументативної 
ситуації. Все це свідчить про складну природу аргументації як процесу і пояснює ін-
тегральний характер теорії аргументації.

Традиційно пріоритетною галуззю дослідження аргументації до недавньо-
го часу була логіка. Відомий американський філософ Ірвінг Копі визначає логіку 
як «дослідження методів та принципів, що використовуються для розрізнення хо-
рошої (правильної) аргументації і поганої (неправильної)»[15, 3]. У цьому зв’язку 
зауважимо, що логіка іноді визначається і як «вивчення норм аргументації». При 
цьому аргументація визначається в логіці виключно як додатковий доказ, засіб 
роз’яснення аудиторії незрозумілої думки. Також до класичних парадигм, що роз-
робляють проблеми аргументації, відносяться філософія і риторика. Риторика 
бачить у ній інструмент досягнення консенсусу, спосіб знаходження взаєморозу-
міння із слухачами. Сьогодні аргументація належить до інтегральних дисциплін 
і також досліджується неориторикою або теорією аргументації, а також теорією 
аналізу дискурсу. Риторика і неориторика («теорія аргументації) є тими областями, 
в яких визрівають міждисциплінарні проблеми: проблеми співвідношення мови і 
мислення, техніка побудови мови, що враховує одночасно стратегії вербальної та 
невербальної поведінки [12, 29].

Зважаючи на цінність аргументації її навикам вчать як в старших класах так 
і в вузах США. Сьогодні викладачі вимагають від студентів виробляти і захищати 
власні погляди, вчитися думати самостійно, відповідально формулювати власні точ-
ки зору та аргументовано відстоювати свою позицію. Не останнє місце в даних ви-
могах посідають аргументативні здібності як спосіб пояснення і захисту своїх дово-
дів, та критичне мислення, яке виступає одним із засобів аналізу почутої інформації. 
Засоби аргументації та критичне мислення відповідно формуються протягом всього 
навчання судента за допомогою використання в освітньому процесі, в першу чергу 
діалогічного та дискусійного методів проведення занять.
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ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ – 
КАК АКТУАЛЬНЫЙ ПРОБЛЕМА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Summary:. The article reveals the lexical meaning of the word advertising. Also 
reflected in the content of the requirement to create high quality advertising

Keywords: advertising, media, demands, creative approaches
Слово Реклама происходит от французского слова “reclame”. Сама реклама, 

если говорить простым языком, служит для того, чтобы оповестить различными спо-
собами (иногда всеми имеющимися) о новых товарах или услугах и их потребитель-
ских свойствах, и направлена на потенциального потребителя, оплачивается спон-
сором и служит для продвижения его продукции и идеи. Реклама является частью 
коммуникационной деятельности фирмы, наряду с паблисити и стимулированием 
сбыта.

К рекламе в средствах массовой информации (СМИ) за рубежом обычно 
относят рекламные объявления в прессе:

– газетах и журналах;
– по радио;
– телевидению;
– на стандартных щитах наружной рекламы.
Реклама в самых читаемых изданиях и популярных передачах, естественно, 

самая дорогая. Поэтому, экономя на них, рекламодатель рискует потерять широкий 
круг потребителей. Рекламное обращение нередко делается броским, привлекаю-
щим внимание. Вместе с тем читателю, зрителю, слушателю должно быть понятно, 
где реклама и где редакционный материал. Форма рекламного обращения должна 
соответствовать культуре и миропониманию рекламной аудитории, на которую оно 
направлено. Творческие подходы могут быть разными. Например, при рекламе това-
ров массового спроса, как правило, используют эмоциональные мотивы, для изделий 
промышленного назначения. Следующие требования удовлетворяют эффективность 
рекламы:

– содержит информацию о специфике его использования, отличия от това-
ров конкурентов;

– обещает существенные выгоды при приобретении товара, создается 
положительный образ, формируются другие предпосылки, предпочтения и в заголо-
вке рекламного обращения, и в его иллюстрировании, и в стилистике подачи тексто-
вого и графического материалов;

– содержит удачную, оргинальную рекламную идею, для легкого восприя-
тия;
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– создает и внедряет в сознание ясный, продуманный образ товара стерео-
тип, увеличивающий его ценность в глазах потребителей; ·

– подчеркивает высокое качество предлагаемого товара и в то же время уров-
нем исполнения ассоциируется высоким качеством; ·

– оргинальна и потому не скучна, не повторяет известные, надоевшие решения;
– имеет точную целевую направленность, отражая разные запросы, жела-

ния. Интересы конкретных потребителей информируя их таким образом, чтобы 
учитывали различия потребительского спроса в определенной рекламной аудито-
рии;

– привлекает внимание, что достигается удачными художественными и 
текстовыми решениями, размещением рекламного объявления в средствах массовой 
информации, пользующихся высокой репутацией, которые читают, слушают, смо-
трят те, на кого реклама рассчитана;

– делает акцент на новые уникальные черты и свойства товара, что является 
предпосылкой его успеха на рынке и наиболее действующей составляющей реклам-
ной аргументации;

– концентрирует внимание на главном, не усложняя, предлагает лишь то, что 
важно для потребителя, и обращается непосредственно к нему.

Реклама в средствах массовой информации отличается воздействием на ши-
рокие круги населения и поэтому целесообразна для изделий и услуг широкого по-
требления и массового спроса. Когда встает вопрос о выборе СМИ, то основными 
доводами “за” и ”против” принятия альтернативных решений являются:

– соответствие рекламы целевым группам населения, потенциально 
заинтересованным в рекламируемом товаре;

– популярность среди них издания или передачи, их тиражность или соо-
тветственно аудитория зрителей или слушателей;

– уровень тарифов за рекламные площади или эфирное время;
– география распространения или действия. Естественно, учитываются осо-

бенности конкретных средств распространения рекламы. Комплексные рекламные 
компании, включающие в себя объявления в прессе, по радио, телевидению, на щи-
тах наружной рекламы, строятся на одних и тех же рекламных идеях и творческих 
находках, так чтобы возможности каждого средства распространения рекламы до-
полняли друг друга.

Из статьи можно сделать вывод, что в нашей Республике реклама СМИ ре-
гулируется Законом Рекламы Республики Узбекистана и широко контролируется под 
надзором правительства.
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Розвиток туристичної індустрії – одна з найважливіших соціально-економічних 
складових розвитку економіки України. В сучасних умовах, туризм сприяє розвитку 
міжнародного співробітництва та інтеграції країни. Оптимальне використання потен-
ційних можливостей туристично-рекреаційних ресурсів, підприємств туристичного 
бізнесу й історико-культурного потенціалу дозволяє не лише поліпшити економічний 
стан, але і впливає на соціальний рівень життєзабезпечення та розвиток інфраструк-
тури в конкретному регіоні. В умовах трансформаційних змін в економіці України ту-
ристичний бізнес є перспективним з погляду динамічності розвитку та потенційної 
прибутковості. Першочерговим завданням управлінської діяльності у сфері туризму і 
курортів в регіоні є здійснення діагностування наявної інфраструктури галузі.

Проблеми й особливості розвитку туризму, передумови виникнення, прин-
ципи функціонування підприємств рекреаційно-туристичного комплексу, класифі-
кація їх форм і видів, організація діяльності у ринкових умовах, методологія роз-
робки і реалізації державної та регіональної туристичної політики. Світовий досвід 
організації туризму висвітлений у наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних 
учених: В.Азар, П.Бернекер, К.Борисов, Дж.Боузн, В.Главацький, Л.Гринів, О.Гулич, 
Б.Данилишин, М.Долішній та інші.

Основним завданням дослідження є визначення основних напрямів ефек-
тивного використання туристичного потенціалу регіону як одного із пріоритетних 
чинників перспективного розвитку туристичної галузі.

Діагностика історико-культурних та курортно-туристичних ресурсів 
включає низку заходів: а) збір та систематика вихідної первинної інформації про 
історико-культурний та курортно-туристичний потенціал розвитку Запорізької 
області, який включає такий перелік даних наявних ресурсів: 1) економічні; 2) тру-
дові; 3) фінансові; 4) соціальні; 5) виробничі; 6)інфраструктурні; 7) природні; 8) 
культурно-історичні. Перші шість пунктів включають інформацію про:кількість 
населення району; кількість населених пунктів за групами (до 200 чоловік; до 500; 
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1000, 2000, 3000, 5000, більше 10000 мешканців);віковий склад населення;соціальний 
склад населення;етнічний склад населення (позначити населені пункти, в яких не-
українське населення складає більшість); конфесійний склад населення (позначити 
населені пункти в яких активно діють значні громади неправославного віроспо-
відання); наявність на території визначних культових споруд, монастирів, святих 
місць тощо; кількість безробітного населення (з гендерним розподілом за віковою 
та статевою ознакою); ранжування за значимістю основних галузей господарства 
районів, виділивши їхню частку:

а) в сфері зайнятості;
б) в сфері традиційності занять населення;
в) в сфері створення фінансового капіталу району тощо).
Велике значення має визначення центрів промислів (народні промисли (гон-

чарство, ткацтво, вишивка; деревообробний тощо), рибальство, мисливство, лісне 
господарство, бджолярство тощо); бюджет району і доля в ньому на розвиток інф-
раструктури (шляхів сполучення, телефонної комунікації, зв’язку тощо); обсяг та 
структуру фінансування за напрямками, готовність населення і бізнесових структур 
до занять в сфері туризму та курортної діяльності [1].

Оцінка основних шляхів сполучення та характеристика їхнього стану від-
бувається через: наявність шляхів міжнародного республіканського, обласного та 
місцевого значення, наявність автомобільного, автобусного, залізничного та водного 
транспорту (його регулярність в залежності від сезону).

Оцінюються кліматичні умови, наявність значимих природних об’єктів: 
гори, скелі, озера, ліси, паркові (або інші ландшафтні) зони; заповідники, заказники, 
мінеральні та інші родовища, мінеральні джерела; лікувальні грязі, річки тощо; їхня 
локалізація та пейзажна привабливість. Враховується наявність свят, традиційних 
дійств, ярмарків тощо, які мають видовищний характер. Для розширеної ідентифі-
кації історико-культурних та курортно-туристичних об’єктів та створення інформа-
ційного систематизованого обліку пам’яток на сучасному рівні слід завершити про-
ведення повного звірення наявності пам’яток державної частини Музейного фонду 
України з фондово-обліковою документацією, здійснити інвентаризацію об’єктів 
культурної спадщини, а також паспортизацію об’єктів за певними формами

Щоб ефективно вирішувати проблеми недостатнього рівня розвитку 
культурно-пізнавального туризму, вважаємо за доцільне створити та виокремити в 
стратегічну ціль розробку маркетингових планів розвитку територій (районів та міст 
обласного підпорядкування), техніко-економічне обґрунтування розвитку історико-
культурних, курортно-туристичних об’єктів, що мають унікальне значення як для 
місцевого позиціювання, так і для області, а в ряді випадків і для всієї країни, і на-
віть міжнародної спільноти. Після детального діагностування історико-культурного, 
курортно-туристичного потенціалу важливо не тільки розробити відповідну марке-
тингову стратегію, але й навчити працівників бізнесовим підходам, розробити різно-
манітну систему якісного надання послуг.

Для підготовки бізнес-планування розвитку туризму в регіоні важливо 
передбачити інвестиційне забезпечення розвитку галузі. Вважаючи природно-
ресурсний потенціал території головним інвестиційним ресурсом розвитку рекре-
ації і туризму, є можливість включення концесійних відносин в інтересах економіч-
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ного розвитку цієї сфери. Особливе місце в механізмі концесійних відносин у сфері 
рекреаційно-туристичної діяльності набуває концесійний платіж, що виступає осно-
вним економічним важелем. Він виконує активну функцію стимулювання і мобілі-
зації використання природно-ресурсного потенціалу і матеріально-технічної бази 
рекреаційно-туристичного об’єкта з метою повноцінного задоволення соціальних 
потреб рекреантів і туристів у рекреаційно-туристичних послугах [4].

Іншим перспективним заходом може бути впровадження механізму лі-
зингових схем інвестування. Масштаби реалізації механізму лізингового інвесту-
вання можуть бути обрані, зважаючи на реальний стан і рішення проблем мобілі-
зації природно-ресурсного потенціалу сфери рекреації і туризму – від локальних 
(точкових) об’єктів рекреаційно-туристичної сфери і регіональних рекреаційно-
туристичних комплексів до єдиного рекреаційно-туристичного комплексу (напри-
клад, транспортне обслуговування відпочиваючих уздовж Азовського узбережжя).

Включення органів регіонального управління і місцевого самоврядування 
до складу ініціаторів лізингових схем інвестування проектів і програм мобілізації 
природно-ресурсного потенціалу сфери рекреації і туризму доцільно як з економіч-
ної (починає діяти механізм комплексування бюджетних і позабюджетних джерел 
формування інвестиційних ресурсів), так і соціальної (забезпечується розширення 
обсягів і підвищення якості рекреаційно-туристичних послуг на конкретній терито-
рії) точок зору [2].

У системі організаційно-економічних механізмів інвестиційної підтримки 
розвитку рекреації і туризму на основі мобілізації природно-ресурсного потенціа-
лу територій особливе місце займають механізми, що реалізують політику інвести-
ційного протекціонізму – функціонування спеціальних економічних зоні територій 
пріоритетного розвитку. Очевидно, що для Запорізької області такими територіями 
в першу чергу є Азовське узбережжя та острів Хортиця.

Оскільки туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності й виходить за 
межі традиційного уявлення про нього як про явище, яке пов’язане тільки з відпочин-
ком, то ефект від нього повинен розглядатись з точки зору попиту особливого типу 
споживача, а не з точки зору пропозиції, що характерно, наприклад, для промисло-
вості [3]. Туризм неможливо зводити лише до виробництва послуг, оскільки цей вид 
діяльності визначається не стільки характером послуги, що виробляється, скільки 
особливостями й кількістю споживачів туристичного продукту. Таким чином ефект 
у туристичній галузі залежить від кінцевого споживання будь-якого її продукту, що 
у більшій мірі залежить від споживача й в меншій – від типу продукту.

Результатом реалізації стратегії має стати формування мережі економічно 
самодостатніх туристичних центрів та курортів як рекреаційної, так і лікувальної 
спеціалізації. Визначення стратегічних напрямків, механізмів мобілізації природно-
ресурсного потенціалу територій в інтересах розвитку рекреації і туризму, вибір і 
адаптація до реальних економічних умов найбільш пріоритетних з них, сприятимуть 
подальшому сталому розвитку рекреаційно-туристичної індустрії як соціально, еко-
номічно й екологічно значимого сектора економіки Запорізької області.
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Термін «екотуризм» був запроваджений на початку 80-х років ХХ ст. мекси-
канським Гектором Цебаллосом і трактувався ним як мандрівка до відносно спокій-
них або незабруднених, природних областей з певною метою вивчення, споглядання 
та задоволення пейзажем, його дикими рослинами та тваринами, а також будь-якими 
існуючими культурними проявами [1]. Як визначають дослідникі, поняття «екоту-
ризм» довгий час мало невизначені межі й на даний час лишається дискусійним.

Туристи від спілкування з природою отримують певний фізичний, інтелек-
туальний, психологічний та емоційний запас міцності та здоров’я при мінімальних 
оборотних впливах на природу, місцеві мешканці отримують соціальні й економічні 
стимули до збереження природи та традиційного природокористування [1]. Таким 
чином, ми можемо сказати, що у найбільш загальному розумінні, «екотуризм» є фор-
мою активного відпочинку з екологічно значущим наповненням – особливий напря-
мок рекреаційної діяльності людей, які будують свої взаємовідносини з природою та 
іншими людьми на основі взаємної вигоди, взаємоповаги та взаєморозуміння.

Моделлю збалансованого використання природних ресурсів і, водночас, 
компромісною формою наближення природи до людини став екологічний туризм. 
Стратегічна мета екотуризму – рекреаційна діяльність, лімітована ресурсним потен-
ціалом чи потребами збереження природного довкілля [2].

На основі аналізу визначення екологічного туризму, можна виділити основні 
види екотуристичної діяльності:

• екологічний туризм задовольняє та стимулює бажання людини спілку-
ватися з природою шляхом цілеспрямованих подорожей на недоторкані та мало 
змінені ділянки природи, які представлені національними і природними парками, 
пам’ятниками природи, заповідниками тощо;

• екологічний туризм поєднує екологічну освіту, відпочинок і розваги для 
мандрівників та визначає чіткі правила їх поведінки;

• екологічний туризм відзначається відносно слабким негативним впливом 
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на природне середовище і є практично єдиним видом використання природних ре-
сурсів даної території;

• екологічна діяльність запобігає негативному впливу на природу і куль-
туру, заохочує туроператорів і туристів до охорони навколишнього середовища та 
соціально-економічного розвитку території;

• розвиток екологічного туризму повинен бути вигідним місцевому насе-
ленню і не повинен суперечити його інтересам і соціально-економічному розвитку;

• екотуризм пропонує місцевому населенню не тільки працювати в якості 
обслуговуючого персоналу, але й продовжувати жити на території, яка охороняється 
та займатися на ній традиційними видами господарювання;

• екологічний туризм – це туристична діяльність на природі, яка приносить 
прибуток з метою збереження природного середовища та покращення рівня життє-
діяльності місцевого населення;

• основні цілі екологічного туризму це: екологічна освіта, виховання по-
чуття особистої відповідальності за долю природи та її окремих компонентів, під-
вищення культури взаємовідносин людини з природою, підтримання етичних норм 
поведінки в природному середовищі, відновлення духовної та фізичної сили людини, 
забезпечення повноцінного відпочинку в умовах природного середовища.

Екологічний туризм з його величезним рекреаційним та пізнавальним по-
тенціалом покликаний сформувати суспільну свідомість щодо охорони навколиш-
нього середовища та раціонального використання природних ресурсів, донести до 
людей важливість питань захисту навколишнього середовища [3]. На основі цього 
виділяють три основні складові екотуризму:

природоохоронна складова  – реалізується за рахунок мінімізації впливу на 
природне середовище а участі туристів і туроператорів у програмах по захисту на-
вколишнього середовища;

екоосвітня складова – передбачає наявність в екотурі елементів екологічної 
освіти та просвіти (пізнання природи, отримання туристами нових знань, навичок та 
вмінь не просто поведінки у природі, а спілкування з нею);

етнотолерантна складова – проявляється у повазі інтересів місцевих жите-
лів, шанобливого ставлення до них, повазі та дотриманні місцевих законів, а також у 
загальному внеску туризму в соціально-економічний розвиток певної території.

Україна, на відміну від інших європейських держав, визначається найбіль-
шим розмаїттям ландшафтних комплексів, значним історико-культурним, етніч-
ним та генетичним надбанням і саме тому, раціональне використання туристично-
рекреаційного потенціалу слід розглядати як один з діючих засобів розв’язання 
проблем її економічного розвитку, стабілізації екологічної ситуації та забезпечення 
належного рівня якості життя населення. Наявність багатих і різноманітних природ-
них ресурсів в нашій державі високі гори, глибокі ущелини й каньйони, геологічні 
об’єкти, природні парки з недоторканими ландшафтами, флорою та фауною тощо – 
створюють можливість для стрімкого розвитку різних видів туризму. Великий еко-
туристичний потенціал України дає багато можливостей для захисту навколишнього 
середовища та розвитку туризму.

Завдяки екологічному розвитку туризму можна позитивно впливати на 
певний регіон, через що він може бути важливим компоненом іміджевої політики 
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окремих територій нашої держави. У зв’язку з цим, більшість національних парків і 
заповідників у перспективі ставлять перед собою завдання формування конкурен-
тоспроможного бренду своїх територій з метою привабити потік вітчизняних і іно-
земних туристів.

Отже, екологічний туризм задовольняє всі існуючі потреби екологічно орієн-
тованого попиту, але при цьому розвивається, щоб забезпечити такими самими мож-
ливостями прийдешні покоління. Так, на зіткненні важливих природоохоронних, еко-
номічних і соціальних проблем сучасності, виникла концепція екологічного туризму 
як одного з найважливіших засобів стійкого розвитку природних ландшафтів.

На сьогодні в Україні щорічно проводяться десятки симпозіумів і конфе-
ренцій, присвячених екотуризму, а також світові конгреси, що збирають сотні учас-
ників – мандрівників і вчених, бізнесменів, політиків і що в свою чергу свідчить по 
важливість орієнтування нашої держави на розвиток екотуризму.

На території України є достатньо сприятливі умови  та ресурси  для  розви-
тку екологічного  туризму.  Але низький  рівень  розвитку туристичної інфраструкту-
ри призвів до того, що екологічний туризм відстає від загальносвітових тенденцій.

Дане дослідження не є завершеним, так як дана проблематика ще не раз при-
вертатиме увагу науковців, становитиме предмет їхніх досліджень в галузі  географії 
та туризму,  що переконливо свідчить про важливість розглянутого нами питання.
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