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SEKCJA 9. NAuK hIStoryCZNyCh. (иСторичеСКие наУКи)

          ПОД- СЕКЦИЯ 3. всемирная история.

иванченко а. и.
студентка факультета естественнонаучного и гуманитарного образования 

Педагогического института МичГау

наЦионаЛЬнаЯ иДентичноСтЬ нароДоВ МоЛДоВЫ

всемирная история/ world history, международные отношения/ international 
relations, республика Молдова/ republic of Moldova, россия/ russia, СССр/ uSSr, 
национальные отношения/ national relations, национальная идентичность/ national 
identity, государственность/ nationhood .

Межэтнические отношения в многонациональном государстве, каким бес-
спорно было когда-то СССр, всегда были важным элементом в жизни советского 
общества, во многом и определяя состояние внутри политического климата стра-
ны. однако в эпоху «перестройки», а, особенно в начале 90-х годов хх в., эти от-
ношения в Молдове, как и в некоторых других постсоветских республиках, резко 
обострились и выдвинулись на авансцену общественно-политической жизни, уни-
чтожив государственный механизм регулирования межнациональных отношений 
не только в рамках бывшей большой державы, но и в национальных республиках, 
сделав их в одночасье независимыми и суверенными государствами [4, с. 3].

в Молдове причины обострения межэтнических отношений уходят кор-
нями далеко в историю становления и развития страны, а так же тесно переклика-
ются с событиями начала XX столетия. в течение длительного периода молдавский 
народ и русины мирно сосуществовали на молдавской земле. даже в растиражиро-
ванной в Молдове национальной летописи, Симеон даскал (XVii в.) констатиро-
вал, что «создана страна из двух языков» и «до сего дня половина страны состоит 
из русских» [5, с. 28]. однако поле раздела страны в 1812 г. на территории вошедшей 
в состав российской империи (бессарабия) активно стала проводиться политика 
русификации, что в последствии привело к частичному размытию национальной 
идентичности (но всё же не утратилась совсем).

в начале XX в., то есть спустя почти век после вхождения в состав россий-
ской империи, в бессарабии (восточной Молдове), особенно сильным становится 
движение национального возрождения молдаван.

Говоря об эволюции молдавской государственности в XX веке, стоит отме-
тить, что поворотный момент в истории современного Молдавского государства – 
это 1917 год. именно в условиях революции в россии на исторической территории 
Молдовы между Прутом и днестром стало возможно волеизъявление молдавского 
народа в пользу восстановления молдавской государственности [3].

однако исторический процесс развивался по другому политическому сценарию. 
бессарабия не осталась тогда самостоятельным и независимым государством. 27 ноября 
1918г. на заседании Сфатул Цэрий было принято решение об объединении с румынией 
(фактически это была аннексия бессарабии королевской румынией) [1, с. 10].

оценивая, как бухарест реализовал свою национальную политику в бесса-
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рабии в межвоенный период, можно констатировать, что ему не удалось развести 
молдаван и немолдаван, в том числе и нарушить прежние дружественные межна-
циональные отношения между ними. но нельзя сказать, что он ничего не добился. 
в 1918 – 1944 гг. бухарест экспортировал в Пруто-днестровское междуречье идео-
логию румынизма, привил ее на благодатную почву в интеллигентской прослойке 
молдавского этноса и задействовал эффект эрозии самосознания молдаван [1, с. 
11]. 28 июня 1940 г. советские войска вошли в Молдову. и в этом же году в СССр 
была образована новая республика – Молдавская ССр. однако советским войскам 
пришлось отступить и только 24 августа 1944 г. советские войска полностью осво-
бодили молдавскую столицу. Годы вхождения Молдавии в состав СССр в качестве 
союзной республики характеризуются современными русскоязычными исследова-
телями как «этап подлинного прогресса и процветания»[2, с. 377-378.]. Правда не 
следует забывать, что при советской власти было не все так безоблачно и, что мол-
давский народ так же сильно пострадал во времена сталинского террора.

Постоянное перетягивание Молдовы (этого лакомого куска земли) как ка-
ната между румынией и российской империей (а затем СССр) привело впослед-
ствии к озлоблению молдавского народа и к попытке сделать русскоязычное на-
селение, проживающее на его территории, врагами народа. При этом современное 
правительство делает все возможное, что бы ликвидировать границы между мол-
даванами и румынами, и стереть из памяти народа, что они являются самостоя-
тельной нацией и суверенным государством.

конструктивные национальные отношения в Молдове объективно пред-
полагают (на данный момент) сохранение и укрепления не только стереотипа «мы» 
(молдавский этнос), но и «другие» (национальные меньшинства). в реальной же 
действительности мы имеем целенаправленные действия по разрушению и одного и 
другого взаимодействующих компонентов. иммунитет у титульной нации ослабева-
ет, поскольку ей прививают румынское самосознание, а иммунитет у национальных 
меньшинств практически исчерпан [1, с. 16]. Самым правильным выходом из сло-
жившейся ситуации было бы самоопределение молдавского народа в целом и прави-
тельства в частности как независимого и отличного как от русских, так и от румын. а 
так же попытаться придти к компромиссу в межнациональных отношениях внутри 
страны (уважению равенства всех граждан перед законом).
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Кропивко о.М.
кандидат історичних наук, доцент, національний університет біоресурсів 

і природокористування україни

ВиКЛаДаннЯ ДиСЦипЛін СіЛЬСЬКогоСпоДарСЬКого ЦиКЛУ 
В іМператорСЬКоМУ УніВерСитеті СВ.ВоЛоДиМира  

В Др.поЛ.ХіХ – на поч. ХХ СтоЛіттЯ

у статті аналізується трансформація структури кафедр та змісту дисциплін 
сільськогосподарського напряму в університеті св. володимира від часу його засну-
вання і аж до початку хх ст. наведено значний архівний документальний матеріал, 
що засвідчує розвиток кафедр сільськогосподарського напряму.

Ключові слова: університет св.володимира, кафедри сільськогосподарського 
напряму, лісівництво, сільське господарство, архів ходецького С.М., архів київського 
університету

The article analyses the transformation of the structure of the departments and 
the content of the disciplines in the agricultural field at the university of St. Vladimir 
from the time of its foundation and until the early хх century. are significant archival 
documentary material concerning the development of agricultural departments directly.

Keywords: university of St. Vladimir, Department of agricultural, forestry, 
agriculture, archive hodeеіkogo S.M., archive of kyivan unìversitet.

у хІх ст. у зв’язку із початком модернізаційних процесів в російській 
імперії значно зріс інтерес держави до вдосконалення агротехніки сільського го-
сподарства. Сільське господарство ще не було чітко відділено від інших галузей 
промисловості, проте вже в середині хІх ст. чітко намітилася тенденція до такого 
відокремлення. Цьому сприяли також скасування кріпосного права у 1861  р. на 
землях наддніпрянщини, новоросії, Південно-Західного краю, Слобожанщині, 
а також введення нових агрокультур в промислове виробництво і товарна 
спеціалізація окремих районів україни. Так, Південь україни став основним по-
ставником пшениці в російській імперії, у Південно-Західному краї була розвинена 
цукрова галузь промисловості.

відповідно до зростаючих потреб держави, з урахуванням того, що 
російська імперія йшла по шляху наздоганяючої модернізації, вже в 30-40  рр. хІх 
ст. постала гостра потреба у фахівцях сільського господарства, які б впроваджува-
ли нові агротехнології у виробництво. розв’язання цих питань було покладено на 
заклади освіти, що вже існували, та новостворені, в першу чергу університети.

З початку XiX ст. все більше виявляються риси централізації та уніфікації 
освіти за загальноімперським зразком. Система шкіл діяла за Статутом 1804  р. 
Початкова освіта здійснювалася парафіяльними (однорічними, сільськими), 
повітовими (дворічними, міськими) училищами. на Правобережній україні до 
придушення Польського повстання 1830—1831  pp. вони були у віданні католиць-
кого духовенства. З 1864  р. почали створюватися земські школи. Це були сільські 
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школи з три- і чотирирічним терміном навчання, які фінансувалися земствами. 
діяли також школи сільські, міністерські, фабричні, залізничні та ін.

Середньої освіти набували у гімназіях, перші з яких відкрилися в харкові, 
чернігові, катеринославі, новгороді-Сіверському, Полтаві, херсоні. освіта в 
гімназіях була класичного типу з вивченням однієї або двох давніх мов. відповідно 
до прийнятого 1864  р. Статуту було започатковано реальні восьмикласні гімназії 
(замість повітових училищ), перетворені 1872  р. на реальні училища, випускники 
яких мали право вступу лише на природничі факультети університетів.

осередками вищої освіти були насамперед університети, які стали не 
тільки центрами освіти, а й базою для проведення експериментальних і теоретич-
них досліджень. в наддніпрянській україні роль провідного навчального закладу 
вищого рівня належить університету св. володимира, заснованого відповідно до 
«высочайшего указу імператора……» у 1834  р., як класичний університет. у 1834-
1835  навчальному році в університеті працював лише один філософський факуль-
тет із двома відділеннями: історико-філологічним та фізико-математичним.

Перша кафедра сільського господарства виникла при університеті 
св.володимира у 1834  році на момент його відкриття. За Тимчасовим Статутом 
Імператорського університету св. володимира (1833  р.) було введено окрему ка-
федру сільського господарства незважаючи на реорганізаційні зміни, кафедри 
сільськогосподарського напряму існували аж до поч. хх ст., про що свідчить, зо-
крема університетский Статут 1917  року, в якому визначено: «в университетах…
св. владимира (в г.киеве) действует общий устав императорских российских уни-
верситетов.

І. общие положення.
п.402. университеты состоят из факультетов, представляющих составные 

части одного целого (1884, август 23(2404) устав, ст.2)…
ІІІ. устройство учебной части.
а) Преподавание.
п.406. в физико-математическом факультете полагаются следующие кафе-

дры: …..10) агрономия [1]
уже з 1834  року на фізико-математичному відділенні київського 

університету почала працювати кафедра технології, сільського господарства і 
лісівництва.

З 1842  р. кафедру було поділено: на кафедри «Технології» і «Сільського 
господарства і лісівництва». у 1844  р. курс технології (основи переробної 
промисловості) було відділено від сільськогосподарських наук. икладав цей курс 
о.М.Тихомандрицький (за його ініціативи у 1853  р. в університеті було відкрито 
першу на київщині технологічну лабораторію).

у 1849 р. кафедрою «Сільського господарства і лісівництва» завідував Гнат 
Федорович Якубовський [2 ] (з 1846  р. викладав окремий курс сільського госпо-
дарства, був ініціатором проведення і учасником перших сільськогосподарських 
з’їздів, автором сільськогосподарських посібників по догляду за великою рогатою 
худобою та рільництва [3]).

26  січня 1850  р. фізико-математичне відділення було реорганізовано у 
факультет, на природничому відділенні якого функціонувала кафедра сільського 
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господарства і лісівництва (з 1851  по 1858  р. її очолював Старіон Мартиніанович 
ходецький). курс сільськогосподарських дисциплін на кафедрі сільського госпо-
дарства і лісівництва складався із землеробства, рільництва, зоотехнії, економіки 
с.г., лісівництва.

в архіві ходецького С.М. існує декілька документів, які засвідчують спро-
би останнього розширити викладання лісівництва та сільського господарства. Так, 
«Записка об оставлении кафедры сельского хозяйства при університетах в преж-
нем виде» [4], наголошувала: «По моему мнению, ….оставить кафедру сельского 
хозяйства в русских в университетах в том виде, в каком она в настоящее время 
существует…Преподавание сельского хозяйства в университетах предоставляет 
большую возможность как в научном, так и в практическом отношении. Многие 
студенты университета св. владимира поступали на отделение Естественных наук 
преимущественно с целью изучения сельского хозяйства…».

Інша доповідна записка ««касательно преподавания лесоводства в универ-
ситете св. владимира и возможности усиления этого преподавания» [5, арк.1], за-
значала:

«По уставу университета св. владимира преподавание лесоводства возло-
жено на профессора сельского хозяйства и отнесено к числу предметов, относя-
щихся к наукам Естественным. По существующим правилам испытания студентов 
университета, лесоводство вместе с Сельским хозяйством обнесено к числу пред-
метов второстепенных. При университете …несуществует никаких вспомогатель-
ных для изучения лесоводства заведений…».

За Статутом 1863  р. серед кафедр фізико-математичного факультету ви-
кладання сільського господарства було звужено до агрономічної хімії із супутньою 
реорганізацією кафедр сільськогосподарського спрямування. Перший проект Стату-
ту 1863  року передбачав об’єднання кафедр сільського господарства і лісівництва і 
технології, з подальшим створенням єдиної кафедри технічної і агрономічної хімії.

Що стосується кафедри технології, вона була реорганізована в кафедру 
технічної хімії (її діяльність безпосередньо впливала на розвиток переробної 
промисловості та агрохімії київщини). Щодо кафедри сільського господарства – із 
запланованої єдиної кафедри технічної і агрономічної хімії було утворено тільки 
кафедру агрохімії. За цим же Статутом, кафедри агрономічної і технічної хімії мог-
ли бути замінені на кафедри агрономії і технології [6, с.698]. Також при університеті 
св. володимира було створено агрономічний кабінет [7].

За цим же Статутом, предмети сільськогосподарського циклу вважали-
ся обов’язковими для всіх студентів природничого відділення. Серед завдань, що 
ставилися, основне місце займало виробництво і переробка сільськогосподарської 
продукції.

у 1870 році на ІV з’їзді натуралістів і лікарів, що відбувся у києві, професор-
агроном новоросійського університету д.н.абашев надав проект розширення ка-
федр агрономії, прийнятий Міністерством народної освіти [8].

лист ректора університету св.володимира ходецькому С.М. про читан-
ня лекцій по кафедрі агрономії на 1877-1878  рр. завіряє доручення Попечителя 
київського навчального округу від 30  листопада 1877  року №13068  на читання 
лекцій по кафедрі агрономії на 1877-78 навчальний рік [9].
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до кінця 70-х років хІх ст. кафедра та зміст викладання 

сільськогосподарських дисциплін залишалися стабільними. Тільки після відставки 
у 1878  році С.М.ходецького, завідування агрономічним кабінетом та викладання 
дисциплін сільськогосподарського циклу було покладено на професора кафедри 
зоології н.в.борецького (при ньому відбулося розширення колекції шкідливих і 
корисних у сільському господарстві комах, придбаної у відні у 1881 році).

до 1884 р. у штаті університету була закріплена лише кафедра агрономічної 
хімії. За Статутом 1884  року кафедра агрохімії була реорганізована в кафедру 
агрономії, її в 1890 році очолив С.М.богданов (за його за ініціативи у 1886 р. були 
відкриті дослідне поле і ботанічний сад сільськогосподарських рослин). у 1897 році 
завідування було передано в.в.колкунову.

Після прийняття Статуту 1884  року відбувається розширення викла-
дання курсу сільськогосподарських дисциплін  – до нього входили землеробство, 
агрохімія, навчання про системи господарювання і сівозмін.

За цим же Статутом визнавалася необхідність сільськогосподарської 
освіти для всіх випускників природничого відділення [10, с.80-81]. до предметів 
спеціальності «сільське господарство», яку, серед інших одинадцяти, складали 
претенденти на ступінь «магістра» фізико-математичного факультету, належа-
ли: агрономічна хімія; лісівництво; землеробство; скотарство; фізіологія тварин і 
рослин; метеорологія. для студентів природознавчого відділення була закріплена 
спеціалізація, в тому числі технічної хімії, агрономічної хімії, відповідно до яких, 
окрім основних вони опановували ще додаткові предмети.

чергові трансформації змісту курсу сільськогосподарських дисциплін 
припадають на 1908-1909  навчальний рік. в цей час на природничому відділенні 
фізико-математичного факультету було введено циклічну систему навчання. впро-
довж першого року навчання читалися обов’язкові для всіх студентів курси. По-
чинаючи з другого – опанування обраної спеціалізації, як-то : 1) хімія; 2) ботаніка; 
3) зоологія; 4) мінералогія і геологія; 5) агрономія; 6) географія.

у 1910  році державна дума розглянула питання про створення окремих 
агрономічних факультетів в університетах. При університеті св. володимира було 
створено агрономічне відділення (факультет) із агрономічною лабораторією. Про-
те існувало воно короткий термін часу і було малочисельним за кількістю студентів 
[11, с.104].

Звіти ревізійної комісії київського студентського гуртка дослідників при-
роди при київському університеті за період 1912 – березень 1916 року» [12] пред-
ставляють собою документальну частину ревізії наявних у Студентського Гурт-
ка активів, зокрема наукової літератури. відмічається також проведення виїзних 
засідань Гуртка з метою вивчення природи. в більшості звітів зазначено, що 
діяльність Гуртка не можна оцінити як таку, що є активною, а скоріше, навпаки є 
незадовільною.

З 1910 року сільськогосподарські дисципліни було поділено на обов’язкові 
і необов’язкові.

до обов’язкових увійшли: агрономічна хімія (2  години); грунтознав-
ство (2  години); загальне землеробство (4  години); часткове землеробство 
(4  години); зоотехнія (4  години); сільськогосподарська економія (3  години) ; 
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сільськогосподарська ентомологія (3 години).

до необов’язкових належали: ґрунтова бактеріологія (1  година); хімія рос-
лин (1 година).

до загального курсового іспиту входили агрохімія і ґрунтознавство.
державна комісія встановила три спеціальні іспити:
1) Загальне і часткове землеробство;
2) Загальна і часткова зоотехнія;
3) Сільськогосподарська економіка [13].
Цікавим джерелом інформації є бібліотечні фонди університету св. воло-

димира [14]. у розділі «агрономія і лісоводство» представлено 905  примірників 
праць. видання датуються з 1895 до 1927 рр. Сюди входять праці з:

• Ґрунтознавства, рослинництва, луківництва – 227;
• Садівництва та городництва,– 112;
• Шкідників – 169;
• Тваринництва, молочної справи, шовківництва, бджільництва – 167;
• агрономічної хімії – 38;
• Сільськогосподарської технології – 24;
• Сільськогосподарської економії і статистики, виноробства, шкідників – 111;
• лісівництва і мисливства – 57.
Серед представлених праць наявні видання різного типу – підручники, слов-

ники, довідники, збірки наукових праць, журнали, монографії, статті, бібліографічні 
показники, звіти комісій, звіти дослідних станцій (сільськогосподарських і 
метеорологічних), звіти товариств сільського господарства, праці з’їздів із 
сільськогосподарської дослідної справи, енциклопедії.

Таким чином,з середини хІх до початку хх століття в університеті св. во-
лодимира безперервно велося викладання дисциплін сільськогосподарського циклу 
на природничому відділенні фізико-математичного факультету. кафедра сільського 
господарства декілька разів була реорганізована, причинами такої реорганізації 
ставали зміни в університетських Статутах та серед професорсько-викладацького 
складу. Проте, незважаючи на зазначені зміни, на фізико-математичному факультеті 
завжди існувала хоча б одна кафедра сільськогосподарського спрямування. 
університет св. володимира став не лише центром освіти, а й базою для проведен-
ня експериментальних і теоретичних досліджень в галузі сільського господарства.
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роЛЬ БаХМУтСЬКоЇ МіСЬКоЇ ДУМи У роЗВитКУ початКоВоЇ оСВіти 
У 2-Й поЛоВині 19 – на початКУ 20 Ст.

Tatarinov S.I. The role of Bakhmut City Council in the development of primary 
education in the second part of the 19th – early 20th century.

The article reviews the activity of the Duma of Bakhmut, which was the center of the 
largest county in the Yekaterinoslavsk gubernia and Russia, on the foundation and financing of 
city schools, initiation of the project of compulsory general primary education in 1912.

Key words: Duma, school, financing.

Татаринов С.Й. роль бахмутської міської думи у розвитку початкової 
освіти у 2-й половині 19 – на початку 20 ст. у статті розглядається діяльність думи 
бахмуту- центру найбільшого повіту катеринославської губернії та росії зі ство-
рення та фінансування міських училищ, введення проекту обовязкової загальної 
початкової освіти з 1912 р.

робочі слова/Keywords: дума/duma, училище/school, фінансування/
financing

Татаринов С.И. Роль Бахмутской городской Думы в развитии начального 
образования во 2-й половине 19  – в начале 20  ст. В статье рассматривается дея-
тельность Думы Бахмута- центра крупнейшего уезда Екатеринославской губернии 
и России по созданию и финансированию городских училищ, введению проекта обяза-
тельного всеобщего начального образования в 1912 г.

рабочие слова/Keywords: дума/duma, училище/school, финансирование/
financing

актуальність дослідження. реформування місцевого самоврядування в 
україні повинно враховувати досвід діяльності дум до 1917 р., бо саме вони ство-
рювали та фінансували різні заклади народної освіти.

Якщо створення земських установ у повітах з 1864  р. дало потужний по-
штовх розвитку освіти у селах [1], то обрання міських дум відповідно до «Городо-
вого положення» 1870 р. сприяло швидкому розвитку початкової, середньої освіти 
у містах [2].

За останні роки в україні вивченню ролі земських закладів у розвитку 
освіти присвячено багато грунтовних досліджень [3].

основний текст. дума бахмуту-центру найбільшого повіту 
катеринославської губернії та росії з моменту створення в 1866  році постійно 
займалася питаннями розвитку мережі учбових закладів, будівництва нових 
приміщень, відкриття нових училищ.
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вивчення документів архівів та друкованих видань земства свідчить, 

що з кожного питання (про відкриття жіночої гімназії, ремісничого учили-
ща, підготовчих класів, розширення учбових закладів) думі доводилося вести 
багаторічне, по 2-5  роки, листування з попечителем одеського учбового округу, 
катеринославським губернатором, міністерствами і Сенатом, державною радою 
росії. у вирішенні більшості питань міський Голова  в.І. Першин протягом 30 років 
проявляв завидну наполегливість, виносячи нерозв’язні питання неодноразово на 
засідання як управи, так і загальні збори думи [4].

Завдяки наполегливості в.І. Першина, гласних думи М.І. новгородцева і 
о.І. Горяїнова, міського секретаря М. Гаврилова бахмут мав різноманітні учбові 
заклади [4].

динаміка зростання учбових закладів у бахмуті в останній четверті XiX 
століття мала такий вигляд:

1868 рік – одне міське училище – 100 хлопчиків,
1873 рік – одне міське училище -115 хлопчиків,
1878 рік – два міські училища -140 хлопчиків,
1883 рік – три міські училища -140 хлопчиків, 102
дівчинки,
1888 рік – шість міських училищ – 319 хлопчиків, 108
дівчаток,
1893 рік – вісім міських училищ – 420 хлопчиків, 109 дівчаток [5].
велике значення мали бібліотеки учбових закладів.
у 1887  р. у бібліотеках учбових закладів бахмуту було 255  назв книг, 

кількість- 20640, посібників- 2800.
дума систематично розглядала питання освіти на своїх засіданнях. в 1896 році 

з бюджету на народну освіту виділялося 12514 руб., в 1899 році -17322 руб. [6].
в 1896  році дума збільшила відповідно до клопотання інспектора народ-

них училищ платню старшому вчителю володимирського училища, виділила кош-
ти на будівництво нового будинку володимирського училища [6].

в 1899  році серед розглянутих думою 83  питань: з галузі освіти про 
будівництво двокласного приходського училища, про виділення коштів по докла-
ду в.І. Першина до свята 100-річчя о.С. Пушкіна, про виділення коштів на споруду 
нової будівлі чоловічої гімназії, про задоволення прохання Товариства допомоги 
учням, про ухвалення у бюджеті платні вчителям в сумі 360 рублів в рік, про допо-
моги і нагороди для вчителів, про стипендії і платню за навчання бідним студентам 
вищих учбових закладів, про виділення на обмундирування бідним учням міського 
училища 198 рублів і інші [7].

Мала срібна медаль виставкового комітету катеринославської виставки 
1910 року присуджена думі «за статистику та народну освіту».

в 1910-1911  рр. дума виділяла на народну освіту 24733  руб., що складало 
17% міського бюджету. дума субсидувала чоловічу гімназію (6380 руб.), дві жіночі 
(1000  руб.), ремісниче училище (1250  руб.), вище народне училище (1750  руб.), на 
Школу допомоги бідним учням (300 руб.), Єврейську жіночу школу (100 руб.) [8].

в 1912  році дума витратила на фінансування народної освіти 32  тисячі 
рублів, що складало 19% бюджету міста. допомога бідним учням склала 1452 рублі, 
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жіночій школі бідних євреїв -150 рублів, на продовження “сокольничої гімнастики” 
в реальному училищі – 312 рублів [9].

Якщо в 1910-1911 рр. в місті навчалося з 24,5 тисяч жителів 1550 хлопчиків і 
1263 дівчинки, то в 1912 році навчалося вже 1737 хлопчиків і 1395 дівчаток. Загальні 
витрати на утримання усіх учбових закладів думою і земством повіту склали в 
1912 році 248000 рублів [8;9].

в 1912  році в бахмуті було 27256  жителів, з них дітей шкільного віку 
(8-11 років) – 2726. навчалися в середніх учбових закладах 471. Підлягали навчан-
ню в початковій школі 2255. не навчалися зовсім 1255 дітей [9].

дума ухвалює рішення про перехід протягом 10  років до загальної 
початкової освіти. до 1922 року, якби не було революцій 1917 року та громадянської 
війни 1918-22 рр., бахмут мав би загальну початкову освіту [10].

авторами проекту були Голова в.І. Першин і інспектор народних училищ 
повіту Сергій Михайлович Гурєєв. 28 вересня 1912 року училищна рада повіту за-
твердила програму [10].

Середнє навантаження на одного вчителя в початкових школах бахмуту 
повинно було складати 50 учнів, або 2 комплекти – класи. для переходу до загальної 
початкової освіти необхідно було відкрити додатково 22  комплекти і запросити 
37 нових вчителів [10].

З бюджету міста для всіх типів учбових закладів виділялося 
29906  рублів, тобто 30% річного бюджету, у тому числі на утримання 4  ЦПШ, 
олександрівського, олексієвського, володими-рівського, вищого народного 
училища – 12311 рублів [10].

до ведення міністерства народної освіти в 1912  році відносилися 5  одно-
класних училищ міста: олександрівське жіноче – 5 вчителів, 266 учнів; Гоголівське 
чоловіче – 2 вчителі, 128 учнів, володимирське чоловіче – 2 вчителі, 125 учнів [9].

За рахунок міщанського Товариства і земства повіту фінансувалося 
олексієвське чоловіче училище – 2 вчителі, 93 учня [9].

на кошти Товариства допомоги учням, думи і земства існувало з 1901  р. 
Гоголівське училище на 2 вчителі і 132 учні, змішане [4].

у однокласних училищах бахмуту працювало в 1912  році 13  вчителів, на-
вчалося 744 школяра [10].

у зв’язку з програмою переходу до загальної початкової освіти дума пла-
нувала по “відомості про допомоги і позики на споруду, розширення або придбан-
ня шкільних будівель” з 1913  року будівництво в кінці вулиці великої харківської 
кам’яної одноповерхової будівлі 2-класного чоловічого училища загальною кош-
торисною вартістю 15193  рубля з виділенням по кошторису міста 3190  рублів, до-
помоги земства в 4  тисячі рублів і позики державного казначейства на 20  років з 
погашенням починаючи з 1917 року у розмірі 8 тисяч рублів [10].

училище повинне було бути здано в 1917 році.
в 1916  році був затверджений проект будівництва великого початко-

вого училища в Миколаївському приході  – 2-поверхової кам’яної будівлі. дума 
видала казначейству, МвС, міністерству народної освіти три зобов’язання за 
погашенням планованої позики в сумі 46  тисяч рублів на будівництво цього 
училища [11].
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Сучасні студії вивчення козацької доби все більше характеризуються ува-
гою істориків до життя та військово-політичної діяльності окремих представників 
полково-сотенної старшини. вагоме місце серед українських державних діячів 
і військових командирів займає старшина ніжинського козацького полку  – 
територіально найбільшого полку Гетьманщини, в межах якого знаходились дві 
гетьманські столиці батурин (1669-1708, 1750-1764) і Глухів (1709-1750); провідного 
політичного, економічно-торгівельного і культурного центру лівобережної україни 
ІІ пол. XVii  – XViii століть. ніжинський козацький полк розташовувався на сти-
ку кордонів сучасних держав україни (більшість чернігівської і північно-західна 
частина Сумської областей), російської Федерації (брянська обл.) та порубіжних з 
україною білоруських земель. у межах полку станом на 1649 р. проживала 1/3 всьо-
го населення Гетьманщини.

Життєдіяльності і державному доробку представників старшинських родів 
присвячені низка досліджень і розвідок українських істориків минулого і сього-
дення. Ґрунтовним дослідженням персонального складу старшини ніжинського 
козацького полку є праця о. лазаревського «описание старой Малороссии. Мате-
риалы для истории землевладения и управления. Том ii. Полк нежинский» [10], що 
побачила світ у кін. XiX ст. Сьогодні вивченням життєдіяльності ніжинської стар-
шини займаються такі історики як в.в. кривошея [7], в.М. Заруба [5], С.а. Токарєв 
[15] та інші, доробком яких є низка книг енциклопедичного характеру і окремих 
статей.

Поряд з тим, окремі військово-політичні діячі ніжинського козацького 
полку часів хмельниччини і руїни потребують персональної розвідки. одним з них 
є ніжинський старшина Григорій кобилецький  – провідний військовий і держав-
ний діяч ніжинського козацького полку упродовж 1648-1665 рр., особиста життєва 
доля якого яскраво характеризує всі складнощі і особливості українського держа-
вотворення ІІ пол. XVii ст.

Точні дата і місце народження Григорія кобилецького (інший варіант 
прізвища – кобиляцький – р. Ж.) невідомі. однак точно встановлено, що народив-
ся від не пізніше 1620 р. у шляхетській родині. відповідно до архівних знахідок в. 
кривошеї, шляхетський рід кобилецьких був відомий у київському воєводстві речі 
Посполитої ще задовго до 1648  року. у володінні родини знаходилось два села [8, 
с. 407].
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З початком національно-визвольної революції 1648-1657  рр. під прово-

дом гетьмана богдана хмельницького Г. кобилецький, як і інші бідні полонізовані 
українські шляхтичі, переходить на бік козацького війська, що силою шаблі 
ліквідувало польську владу в україні. нам не вдалося з’ясувати чи проживав Г. 
кобилецький в ніжині до 1648  року. Проте, однозначно відомо, що у наступному 
1649 р. ім’я Григорія з’являється серед ніжинського козацтва.

вочевидь, завдяки військовій майстерності, кмітливості й організаційним 
здібностям Г. кобилецький швидко здобуває прихильність й авторитет козаків 
ніжинського козацького полку, що був створений на землях Сіверщини влітку 
1648 року. не зважаючи на своє шляхетське походження, він швидко став улюблен-
цем ніжинських козаків, кількість яких у 1648 р. становила 10 тис. [6, с. 425].

Зборівський договір, укладений 16  жовтня 1649  р. між гетьманом б. 
хмельницьким і урядом речі Посполитої передбачав складення чіткого реєстру 
українських козаків, що мали перебувати на службі польського короля Яна ІІ ка-
зимира. Це призвело до чисельного скорочення ніжинського козацького полку. Ті 
козаки, що не потрапляли до реєстру, мали повернутися до своїх колишніх панів. 
відповідно до реєстру ніжинський козацький полк скорочувався до 991  козака, 
які складали 10  сотень [13, с. ххІ]. Зростанню авторитету Г. кобилецького серед 
ніжинського козацтва свідчить той факт, що колишнього шляхтича було обрано 
сотником однієї з 10  сотень ніжинського полку. козаки цієї сотні проживали в м. 
ніжині і навколишніх селах. Зважаючи на те, що в самому ніжині й так знаходи-
лось 6 полкових сотень, сотня Г. кобилецького носила назву «кобилецької» – вихо-
дячи з прізвища її сотника. до її складу входило 100 козаків [13, с. ххІ].

За соціальним складом сотня Г. кобилецького складалася з козаків та 
ніжинської міської бідноти, яка під впливом успіху українсько-польської війни 
поспішала поповнити лави козацтва. водночас, за етнічним складом козаки Г. 
кобилецького, виходячи з їх прізвищ, на 95 % були українцями. Серед козаків 
кобилецької сотні ми можемо знайти двох росіян: вихідця з під-московського 
дону – Тимофія донця й Івана Москаля. Служили у сотні і двоє етнічних поляків: 
артюх левицький та лесько лопатецький [13, c. 325]. Польська кров текла і в жилах 
самого Г. кобилецького.

незважаючи на авторитет і шану серед ніжинського козацтва, ніжинський 
сотник Г. кобилецький дотримувався позиції миру з річчю Посполитою, проти чого 
активно виступало збідніле козацтво і селянство ніжинського козацького полку. 
варто припустити, Г. кобилецький мав контакти з великим коронним гетьманом 
речі Посполитої Миколою Потоцьким, якому до 1648 р. належала вся ніжинщина. 
М. Потоцький сприяв тому, щоб його прихильник Г. кобилецький займав керуючі 
посади в ніжинському козацькому полку.

Повернення польської шляхти до своїх володінь на ніжинщині, закріплене 
Зборівською угодою 1649 р., викликало нові всенародні повстання. у липні 1650 р. 
повстання охопило міста ніжин і остер, звідки втекла вся шляхта. вже, у вересні 
1650  р. лише в одному з невеликих заворушень у ніжині було вбито 40  людей М. 
Потоцького [12, с. 97]. Повстання селян та козаків розгорталися з такою силою, 
що наприкінці серпня дипломат і урядовець речі Посполитої адам кисіль писав: 
«чернь повстала і почала убивати панів, і невідомо чи уцілів хоч один шляхтич на 
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лівобережжі» [16, с. 47].

намагаючись зберегти свої володіння й вплив на ніжинщині, М. Потоць-
кий спробував добитися у гетьмана б. хмельницького заміни ніжинського полков-
ника, яким, на думку польського шляхтича, мав стати Г. кобилецький. у своєму 
листі до б. хмельницького від 3 серпня 1650 р. М. Потоцький зазначав: «По старому 
хлопи бунтують, послушенства віддавати не хочуть, а то все через козаків, через 
полковника тамошнього. Тому я бажав би, коли в. мл. хочеш моєї приязні, аби-сь 
велів козакам виступити з моєї ніжинської волості. а коли се неможливо в такім 
скорім часі візьми в. мл. полковництво від Шумейка і дай кобиляцькому: він далеко 
справніший ніж Шумейко і краще вмітиме пильнувати згоду між моїми урядника-
ми і козаками» [16, с. 45].

Передача ніжинського полковництва Г. кобилецькому не входила до планів 
б. хмельницького, адже це сприяло б посиленню польського впливу в ніжинському 
козацькому полку. у супереч усталеній традиції призначати або обирати полковни-
ка з числа козаків того ж таки полку [9, с. 224], гетьман власним універсалом призна-
чив ніжинським полковником бужинського сотника чигиринського полку лук’яна 
Сухиню. дана ротація на ніжинському полковництві засвідчила важливість для б. 
хмельницького не допустити збереження на ніжинщині впливу речі Посполитої.

Після повторного вигнання поляків з ніжина (перше вигнання відбулося у 
червні 1648 р. – р. Ж.) напередодні перемоги Гетьманщини у батозькій битві 1652 р. 
й смерті М. Потоцького 20  листопада 1651  р., ніжинський сотник Г. кобилецький 
пориває з Польщею й стає на позиції захисту українських державних і національних 
інтересів. колишній пропольський старшина з’являється у близькому оточенні но-
вого ніжинського полковника Івана Золотаренка (1652-1655)  – брата третьої дру-
жини гетьмана б. хмельницького. у 1654 р. Г. кобилецький був поставлений на чолі 
«ніжинського піхотного полку» [16, с. 71], й у складі військ І. Золотаренка перебу-
вав у білоруському поході 1654-1655 років.

у кінці 1655 р. Г. кобилецький повертається до ніжина, що, вочевидь, було 
викликано загибеллю ніжинського полковника І. Золотаренка в бою з литовськи-
ми військами під Старим биховом [11, с. 71]. ніжинське полковництво перейшло 
до рідного брата Івана  – василя Золотаренка. Зважаючи на його перебування в 
білорусії, наказним ніжинський полковником було обрано Г. кобилецького [5, с. 74]. 
у наступному 1656 р. Г. кобилецькому знову було доручено виконувати функції на-
казного ніжинського полковника, зокрема в період після позбавлення ніжинського 
полковництва в. Золотаренка і призначення гетьманом б. хмельницьким на його 
місце Григорія Гуляницького [7, с. 48].

Смерть гетьмана б. хмельницького у серпні 1657  р. і переорієнтація його 
наступника Івана виговського на розрив відносин з Московським царством, ста-
ли причиною відновлення дружніх міждержавних відносин між Гетьманщиною 
і річчю Посполитою. долучилася до відновлення українсько-польської співпраці 
і ніжинська старшина на чолі з ніжинським полковником Г. Гуляницьким. Пере-
бував серед їх числа і Г. кобилецький, який у 1657  р. займав посаду ніжинського 
городового отамана [8, с. 407].

Пропольська політика гетьмана І. виговського й українсько-польські пере-
говори стосовно підписання Гадяцького договору сильно стурбували московський 
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уряд. українсько-польське зближення несло пряму загрозу втраті Московським 
царством лівобережної україни. Програвши зі ставкою на внутрішній виступ в 
україні М. Пушкаря і Я. барабаша та не знайшовши інших важелів впливу, Москва 
розпочинає війну проти Гетьманщини.

вторгнення московських військ на територію порубіжного їй ніжинського 
козацького полку, спричинило широкомасштабну мобілізацію ніжинським пол-
ковником Г. Гуляницьким людських і матеріальних ресурсів з метою дати відсіч 
московітам. розпочалися роботи по укріпленню полкового ніжина, де було ви-
копано новий рів і зміцнено дубовий частокіл [4, с. 252]. За відсутності Г. Гуля-
ницького, який був оточений московськими військами у варві, у листопаді 1658 р. 
Г. кобилецького було обрано наказним ніжинським полковником. на відміну 
від попередніх призначень на ніжинське полковництво у 1655  і 1656  рр., цього 
разу перед Г. кобилецьким стояло важливе завдання  – не допустити захоплення 
росіянами ніжина. З оточеної московськими військами варви, Г. Гуляницькому 
вдалося надіслати наказному полковнику ніжинському Г. кобилецькому листа з 
наказом під страхом смертної кари зібрати всіх наявних козаків і підготувати місто 
до оборони. Підкреслюючи жорстокість ворога, Г. Гуляницький повідомляв: «Мо-
сква наступає безбожна зі свавільниками … все мечем та вогнем розоряють, церк-
ви божі та монастирі палять, монахів убивають, ґвалтують жінок і молодих дівчат, 
виколупують очі святим образам…» [1, с. 197].

у кінці 1658 р. українським козацьким полкам вдалося зупинити просуван-
ня московських військ лівобережною україною. а в грудні 1658 р. було підписано 
тимчасове українсько-московське перемир’я. Московські війська відступили й на-
казному ніжинському полковнику Г. кобилецькому вдалося зберегти цілісність 
полкового міста.

незважаючи на успішний початок війни й перемогу під конотопом, Геть-
манщина зазнала поразки. на початку вересня 1659  р. на лівобережній україні, 
зокрема в ніжині, розпочалося антипольське повстання ніжинської старшини 
на чолі з в. Золотаренком. За даними «літопису» Самовидця, місцеві козаки, за 
підтримки переяславців сотника М. Царенка, увірвалися до ніжина і «…за годину 
всіх жолніров вибили, которых было корогвей пять, нікого не щадячи…» [11, с. 
81]. Здолавши польську залогу в ніжині в. Золотаренко, за підтримки ніжинського 
протопопа Максима Филимоновича, поспішив відновити особисті контакти з мо-
сковським військовим командуванням.

Перед Г. кобилецьким і іншими ніжинськими старшинами та рядовим ко-
зацтвом поставало питання швидкого вибору: втекти слідом за ніжинським пол-
ковником Г. Гуляницьким на Правобережжя, втративши все майно і посади чи 
залишитися в ніжині і просити прощення у московського царя? Г. кобилецький 
обрав другий варіант і приєднався до в. Золотаренка.

у кінці серпня 1659  р. московські війська на чолі з о. Трубецьким пере-
йшли в контрнаступ і зайняли м. Путивль, перетворивши його на військову ставку. 
розправившись з польськими жовнірами, в. Золотаренко, не гаючи часу, відсилає 
до о. Трубецького велику делегацію ніжинців на чолі з протопопом М. Филимо-
новичем. до числа послів, увійшли і колишні прибічники І. виговського, зокрема, 
екс-наказний полковник ніжинський Григорій кобилецький [1, с. 248]. Спритний 
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ніжинський протопіп і авантюрист виклопотав в бояр прощення для в. Золотарен-
ка, якому повернули ніжинське полковництво, (адже у травні 1659  р. він захищав 
від московських військ м. борзну та був нобілітований за це до шляхетського ста-
ну [1, с. 216]) та іншої старшини. був помилуваний і учасник ніжинської делегації 
Г. кобилецький, який станом на 1  вересня 1659  року займав посаду сотника iV 
полкової ніжинської сотні [1, с. 273].

Попередні військові заслуги й прихильність ніжинського полковника в. Зо-
лотаренка (1659-1663) дозволили Г. кобилецькому зберегти вплив і авторитет серед 
ніжинського козацтва. в останні роки полковництва в. Золотаренка Г. кобилець-
кий займав посаду полкового обозного ніжинського полку [10, с. 22]. незважаючи 
на зміну зовнішньої орієнтації з пропольської на промосковську, Г. кобилецький 
продовжував залишатися улюбленцем місцевого козацтва, зокрема ніжинської 
черні. Підтвердженням цього є той факт, що напередодні чорної ради в ніжині 
1663 р. козаки ніжинського полку в розмовах з царськими чиновниками називали 
Г. кобилецького одним з кандидатів на лівобережне гетьманство [3, с. 260]. чернь 
говорить, «… що Сомко і брюховецький їм на повне гетьманство не потрібні, а обе-
руть вони на раді помимо них, кого полюблять усією черню…» [2, с. 130-131].

всупереч любові і бажанню черні, чорна рада в ніжині 16-18 червня 1663 р. 
закінчилася кривавою бійкою, в ході якої лівобережне гетьманство дісталося ко-
шовому отаману Івану брюховецькому. натомість, Г. кобилецький навіть не зга-
дувався Самовидцем, як дійсний кандидат на гетьманство безпосередньо під час 
перебігу самої ради [11, с. 90-91]. невідомо також і те, чи був пограбований бу-
динок Г. кобилецького місцевою біднотою та козаками І. брюховецького, під час 
масового грабунку ніжина упродовж 19-21  червня 1663  року? варто припустити, 
що І. брюховецький, як і Я. Сомко та в. Золотаренко, не вважав Г. кобилецького 
своїм вагомим опонентом. Зважаючи на це, Г. кобилецький уникнув репресивної 
політики гетьмана І. брюховецького і закріпився в старшинському середовищі но-
вого ніжинського полковника Матвія Гвинтівки, призначеного після подій чорної 
ради. у 1665  р., на час перебування М. Гвинтівки разом з гетьманським посоль-
ством у Москві, Григорій виконував обов’язки наказного ніжинського полковника 
[5, с. 275].

Подальша доля та військово-політична діяльність Г. кобилецького є 
невідомою. Скоріш за все ніжинський старшина, зважаючи на свій вік, відійшов від 
справ та невдовзі помер.

отже, військово-політична діяльність Григорія кобилецького, на прикладі 
життєдіяльності однієї особистості, характеризує особливості історії ніжинського 
козацького полку 40-60 рр. XVii ст., його перебування на перехресті інтересів вар-
шави і Москви. будучи вихідцем зі шляхетського стану, Г. кобилецький більшість 
свого життя дотримувався пропольської орієнтації й лише в другій його половині 
підтримував Москву. Поряд з тим шана і авторитет серед ніжинської черні сприяли 
тому, що упродовж 1649-1665  рр. він регулярно займав старшинські посади, не-
одноразово будучи наказним ніжинським полковником, а також  – полковим обо-
зним, сотником, ніжинським городовим отаманом, а в 1663  р. називався одним з 
кандидатів від черні на гетьманську булаву лівобережної україни. Показово, що 
досвід, здобутки та прорахунки ніжинського старшини Г. кобилецького відбивають 
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всю складність процесу українського державотворення ІІ пол. XVii ст. й боротьби 
козацької старшини за збереження Гетьманщини.
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праВоСЛаВнаЯ ЦерКоВЬ и СВетСКаЯ ВЛаСтЬ В ВеЛиКоМ 
КнЯжеСтВе ЛитоВСКоМ В КонЦе XIV – начаЛе XV В.: наУчнЫе 

поДХоДЫ К иЗУчениЮ проБЛеМЫ

аннотация
на примере наиболее концептуально оформленных исследовательских па-

радигм в статье анализируются и выделяются основные историографические тен-
денции в изучении истории взаимоотношений Православной церкви и светской 
власти в великом княжестве литовском в конце XiV – начале XV в.

The article analyzes and studies the main historiographical tendencies in the 
history of relations between the orthodox Church and secular authorities in the Grand 
Duchy of Lithuania in the late XiV – early XV century. (using the example of conceptu-
ally issued research paradigms)
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Великое княжество Литовское / grand Duchy of lithuania, конфессия / denomina-
tion, историография / historiography, Витовт / Vytautas, Ягайло / Jagiello, григорий 
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взаимоотношения светской и церковной власти в великом княжестве ли-
товском в конце XiV  – начале XV в. периодически становятся объектом исследо-
вания как светских, так и церковных ученых. до сих пор актуальной остается про-
блема выработки единого подхода к изучению положения православия в великом 
княжестве литовском. Целью данного краткого обзора служит выявление основ-
ных историографических подходов, как светских, так и конфессионально обуслов-
ленных, по церковно-политическим проблемам, связанным с данным периодом. 
Преследуемой нами задачей является анализ основных историографических тен-
денций в изучении взаимоотношений Православной церкви и светской власти в 
великом княжестве литовском.

Прежде всего, необходимо отметить, что в границах великого княжества 
литовского находились территории, заселенные не только язычниками литовцами, 
но также и православным восточнославянским населением. Таким образом, пре-
валировавшим вероисповеданием большинства населения в великом княжестве 
литовском оказалось православие и такое положение существовало до конца XVi 
в. до 1385  г. православие имело полную свободу культа, также в перспективе оно 
могло стать государственной религией, о чем свидетельствуют стремления прави-
телей великого княжества литовского к созданию организационно независимой 
структуры Православной церкви (литовской митрополии). вопрос отношения го-
сударства к Православной церкви приобрел значительно большую остроту, когда в 
1387  г. была заключена кревская уния Польши с великим княжеством литовским 
и литва приняла католичество. Собственно плоскость причинно-следственных 
оценок данного политического акта вероятно и является основным фактором для 
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существования различных подходов и интерпретаций в исследованиях, занимаю-
щихся данной проблемой. отметим лишь некоторые, подходы в исследовании не-
которых эпизодов из церковно-политических взаимоотношений Православной 
церкви и властей великого княжества литовского в конце XiV – начале XV в.

известный медиевист и историк церкви д.д. оболенский, концентрируя 
свое внимание на византийско-русском векторе церковно-политических взаимоот-
ношений и придерживаясь своей концепции «византийского содружества наций», 
дает такую оценку относительно рассматриваемого нами периода. он отмечает, что 
в 1386  г. «разбились последние остатки надежды на присоединение литвы к Со-
дружеству…» и далее «посредством этого брака (Ягайло и Ядвиги) литва… сошла 
с византийской орбиты» [4, с. 280]. в другой своей работе д.д. оболенский как бы 
между строк делает довольно пессимистическое заключение: «брачный союз, кото-
рый ставил под сомнение само существование Православной церкви в литве» [4, с. 
541]. Единственное, подчеркивает исследователь, несмотря на выше приведенные 
высказывания, это то, что православным повезло, так как в 1392 г. «из рук Ягайло» 
великое княжество литовское получил «православный» князь витовт, бывший в 
то время тестем Московского князя [4, с. 542]. данный подход можно охарактери-
зовать как конфессионально-политический, так как автор исходит из геополитиче-
ских позиций Православной церкви в восточноевропейском регионе.

как представитель современной польской историографии нами будет рас-
смотрен a. Миронович [7], который, анализируя сложившуюся ситуацию в великом 
княжестве литовском после католического крещения литвы, считает, что именно в 
новых условиях появились первые ограничения православных. как утверждает ав-
тор, они вытекали из опасения полной «русинизации» литвинов, только что обра-
щенных в католичество, что могло случиться в случае увеличения влияния право-
славия среди литовского населения. Таким образом, «привилегирование католиков 
служило выделению литвинов из численно доминирующего русского общества» 
[7, с. 252]. Таким образом, в исследовании а. Мироновича четко прослеживается 
этноконфессиональный подход.

очевидным является факт также и конфессиональной историографии. 
Здесь стоило бы отметить труд крупнейшего византиниста и слависта Ф. двор-
ника [3]. рассматривая церковно-политические решения великого князя витовта, 
он отмечает следующее: чтобы покончить с религиозным притяжением к Москве 
на своих землях, витовт решил последовать примеру ольгерда и учредить для 
православных подданных самостоятельную митрополию [3, с. 281]. когда в кон-
стантинополе не были приняты во внимание просьбы великого князя витовта о 
новом митрополите для великого княжества литовского, на соборе в новогруд-
ке в 1415  г. русские епископы избрали митрополита Григория Цамблака, который 
до 1419  г. являлся митрополитом русских земель в пределах великого княжества 
литовского как независимый иерарх церкви. однако он не получил подтвержде-
ния от константинопольского патриарха по причине энергичного сопротивления 
митрополита Московского Фотия, и даже был отлучен от церкви. но фактически 
Православная церковь в восточной Европе разделилась на две митрополии  – Мо-
сковскую и киевскую, разделенные границами государств. Митрополита Григория 
Цамблака витовт и Ягайло решили использовать для объединения католической и 
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Православной церкви на подчиненных им землях. в этот период складывалась бла-
гоприятная ситуация для подобного церковно-политического маневра, так как в 
констанце проходил собор католической церкви (1414-1418). Ф. дворник считает, 
что правители великого княжества литовского рассчитывали, что присутствие на 
констанцском соборе нового митрополита киевского и всея руси, позволит вер-
нуть восточнославянских «схизматиков» в лоно католической церкви [3, с. 282]. 
конфессиональный католический подход Ф. дворника, исходит из «антиправо-
славных» и «антимосковских» предпосылок, автор подчеркивает стремление к по-
литической и церковной независимости именно от Московского княжества, что 
дает возможность отнести его также и к конфессионально-политическому подход.

к православной конфессиональной историографии можно отнести извест-
ный труд архиепископа афанасия (Мартоса) [1]. рассматривая интересующий нас 
период, автор рассуждает в «антикатолическом» и «антипольском» духе. напри-
мер, описывая события заключения брака между Ягайло и Ядвигой, он пишет о 
том, что Православная церковь была лишена покровительства государства. что, на 
наш взгляд, не является достаточно объективным. исходя из указанных предпосы-
лок автор фактически все исторические эпизоды рассматривает в тенденциозном 
антикатолическом ключе [1, с. 123]. описывая избрание Григория Цамблака, автор 
заключает, что его «поставление» было актом, совершенным под давлением свет-
ской власти, при этом отмечает, что с государственной точки зрения этот акт был 
необходим, но канонически не может быть оправдан [1, с. 128]. Таким образом, в 
православной конфессиональной историографии наблюдается антикатолический 
радикализм в подходе к освещению событий, который иногда искажает историче-
ские события и требует перепроверки многих фактов.

на рубеже XiX  – XX в. в.а. беднов проанализировал свод законов речи 
Посполитой «Volumina Legum» [2] в своем труде он отмечает, что в связи с креще-
нием литвы, владислав Ягайло 20  февраля 1387  г. предоставил литовской шляхте, 
проживавшей на территории со смешанным населением те же привилегии, какие 
имела польская шляхта, но при условии, что она примет католическую веру. ав-
тор отмечает, что Ягайло особым привилеем 1400  г., лишал православных поддан-
ных права гербов, шляхетства и государственной службы; все эти преимущества 
предоставлялись одним католикам по вере [2, с. 25]. однако указанные привилеи 
1387 г. и 1400 г. не были подтверждены сеймом и, поэтому, никакой законодатель-
ной силы до 1413 г. не имели. в 1413 г в акте Городельской унии, мы также находим 
постановления касательно православного населения, в котором много свобод по-
лучила католическая шляхта. однако стоит отметить, что ограничивалось лишь 
правовое положение православной правящей элиты. ни о каком перекрещивании 
всего населения речь не ведется. Тем более, отмечает в.а. беднов, определения Го-
родельского акта фактически не распространялись на коренные русские области, а 
ограничивались лишь собственно литовскими. [2, с. 30]. как бы вторя в.а беднову, 
в.и. Пичета даже перечисляет города и земли: Полоцк, витебск, Смоленск, киев, 
волынь,  – где православные имели право занимать все руководящие должности 
[7, с. 150]. данный подход включает историко-правовой анализ положения Право-
славной церкви и верующих, что дает возможность делать более объективные вы-
воды.
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более взвешенной нам представляется позиция б.н. Флори [6], который, 

оценивая в целом ситуацию первой трети XV в. в великом княжестве литовском, 
говорит, что, несмотря на успехи в распространении католицизма (которые несо-
мненно были) на территории восточной Европы, их масштаб был ограничен. ка-
толицизм оставался исповеданием меньшинства населения [6, с. 274]. Тем самым, 
автором подчеркиваются умеренные антагонистические тенденции в отношении 
между самими конфессиями и поддерживающими их властями. б.н. Флоря акцен-
тирует внимание на том, что конфликт восточных и западных славян лежит в поле 
культурной изолированности и оторванности одних от других, а не в догматиче-
ских и канонических различиях, которые играют скорее второстепенную роль.

Представленные подходы, могут быть применены также при анализе других 
историографических исследований. исходя из изложенного выше, можно выделить 
несколько тенденций и подходов в изучении взаимоотношений светской власти 
великого княжества литовского и Православной церкви в конце XiV – начале XV 
в., каждый из которых поднимает свой спектр проблем: 1) Церковно-политический 
или конфессионально-политический подход, в котором могут отстаиваться пози-
ции как православия, так и католичества (д.д. оболенский). 2) Этноконфессио-
нальный подход (а. Миронович). 3) конфессиональный – католический подход (Ф. 
дворник). 4) конфессиональный  – православный подход (афанасий Мартос). 5) 
историко-правовой подход (в.а. беднов). 6) Светский историографический подход 
(б.н. Флоря), оперирование объективными фактами и, отсюда, наиболее приемле-
мыми выводами, который находится на стадии зарождения.

неоспорим тот факт, что в рассматриваемый исторический период проис-
ходило несколько параллельных процессов, которые накладывались друг на друга, что 
соответствующим образом отражалось в документальных и нарративных источниках, 
и тем самым сильно затрудняло работу исследователя. большую роль играет культур-
ный и конфессиональный бэкграунд самого исследователя. Тем не менее, представля-
ются необходимыми и перспективными исследования в этой области.
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СтоЛЫпинСКаЯ аграрнаЯ реФорМа В роССиЙСКоЙ гЛУБинКе:                
(К 100-ЛетиЮ атМенеВСКого ВоССтаниЯ 1913 г.)

в мае 2013  г. исполнилось 100 лет массовому крестьянскому выступлению 
в Ядринском уезде казанской губернии (ныне в аликовском районе чувашской ре-
спублике), которое произошло в ходе реализации столыпинской аграрной реформы 
в чувашском крае. в связи с этим обращение исследовательского внимания к дан-
ной проблеме весьма актуально. реализация столыпинской аграрной реформы в 
чувашии и ее социально-экономические последствия уже получили определенное 
отражение в исторической литературе. в советский период в региональной исто-
риографии появился ряд работ чувашских исследователей: и.д. кузнецова [9], в.н. 
любимова [11], в.л. кузьмина [10], и других, в которых данная проблема рассма-
тривалась с классовых позиций. в этих работах освещены причины и последствия 
атменевского восстания. в последнее время активно писал в периодической печати 
журналист, историк а.в. изоркин [5] о публикации большевистской «Правдой» ма-
териалов об атменевских событиях 1913 г., о смелом корреспонденте  и.С. белове, 
который встал на защиту чувашских крестьян. Также мы изучили в научном архиве 
чувашского государственного института гуманитарных наук (чГиГн) архивные до-
кументы воспоминаний участников и очевидцев атменевского восстания 1913 г. [12]. 
Те не менее, проведенный краткий обзор литературы позволяет сделать вывод о том, 
что на сегодняшний день нет полного, более подробного освещения событий атме-
невского восстания 1913 г. каждый автор данную проблему раскрывает по-своему: 
в одних работах искажены факты, а в других наблюдается противоречие. в нашей 
статье исследуются события вековой давности с новых методологических подходов, 
также мы видим свою задачу в заострении внимания исследователей на вопросах, 
требующих переосмысления и углубленного изучения трудов по данной теме.

в связи с реализацией столыпинской аграрной реформы в чувашии пер-
вые общинные участки, переведенные в личную собственность, появились еще 
весной 1907  г., но их было крайне мало. По мнению П.а. Столыпина, поправить 
общее положение в российской экономике можно только решительными преобра-
зованиями в аграрном секторе. реформатор видел в российской земельной общи-
не прежде всего пережиток прошлого, источник аграрного перенаселения, форму 
землепользования, отвергающую прогрессивные способы ведения хозяйства, а по-
тому сдерживающую развитие производительных сил. большинство чувашского 
населения отнеслось к реформе крайне отрицательно. избиения выделявшихся 
из общины, потравы их посевов, поджоги кулацких усадеб и т. д. были наиболее 
распространенными формами сопротивления крестьян. хуторянам и отрубникам 
объявлялся бойкот, так как выделение одних крестьян на хутора и отруба в усло-
виях малоземелья в чувашии создавало исключительные неудобства для крестьян, 
оставшихся в общине. Землеустроительные комиссии в своих отчетах официально 
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писали, что «отношение общинников к хуторянам и отрубщикам, в большинстве 
случаев, враждебное, доходящее до угроз и некоторых активных действий» [2, л. 
32]. Тем не менее, часть крестьян, переселялась на свои укрепленные участки, соз-
давая хуторские хозяйства. Правительство поощряло крестьян-хуторян семенами, 
породистым скотом, давало ссуды, помогало в приобретении сельскохозяйствен-
ной техники.

в 1913 г. в чувашии почти не было селений, где бы не выражалось недоволь-
ство столыпинщиной. Такова была обстановка накануне крупного крестьянского 
восстания против столыпинской аграрной реформы, которое произошло 23 (10) 
мая 1913  г. в Шуматовской волости Ядринского уезда казанской губернии и полу-
чило в нашей местности название «атменевской войны». название это, кажущееся 
на первый взгляд громким, на самом же деле соответствует такому широкому и 
массовому выступлению крестьян, которое кончилось кровавым подавлением вос-
ставших чувашских крестьян крупными силами царских войск и полиции.

в Ядринском уезде, населенном чувашами, аграрная реформа проводилась 
исключительно административными мерами. однако это не означает, что местная 
власть не прибегала к другим приемам проведения реформ. указ от 9 ноября 1906 г. 
и закон от 14 июня 1910 г. были доведены до каждой деревни, обсуждали их на каж-
дой сельской сходке, но несмотря на усиленную агитацию, шуматовские крестьяне 
упорно сопротивлялись разрушению общины. крестьяне относились с большим не-
доверием к царской аграрной политике, которая вызывала у них законное опасение 
возможности их нового ограбления, и эти опасения вскоре оправдались, как только 
царское правительство, не получив от местных крестьян одобрения своей политики, 
начал проводить ее силой. Предвидя неизбежный провал аграрной политики, пра-
вительство стремилось любыми средствами ускорить разрушение общины. Так, в 
1911 г. в Ядринском уезде по приговорам сельских обществ выделилось 5 домохозяев, 
а по постановлению земских начальников 344 [1, с. 103]. Таким образом, разрушение 
Шуматовской общины происходило насильственными методами.

Шуматовская община Ядринского уезда состояла из 40  населенных пун-
ктов и считалась одной из крупнейших в чувашском крае. в конце 1912  г. жите-
ли 17  селений изъявили желание выйти из общины и закрепить землю в личную 
зависимость. Первыми выделились в отруба крестьяне из деревень ванькино и 
выльский Торжок, а также кивой. однако со стороны остальных жителей 23 селе-
ний общины согласия не последовало. весной 1913  г. по распоряжению земского 
начальства начались землеустроительные работы. 19  мая землемер с подручными 
рабочими отправился в поле, но их встретила группа крестьян с дубинами в руках 
из д. атмень, которые заявили: «умрем, но землю не отдадим» [6, с. 232]. Землемеру 
пришлось оставить работу. вечером прибыл земский работник и пригрозил, что 
будут приняты принудительные меры. 21  мая, когда землемерные работы стали 
проводить под охраной, у д. б. атмени собралась большая толпа женщин, стариков 
и детей, вооруженных кольями и вилами. они напали на полицейских – стражни-
ков. раздел земли был приостановлен.

на следующий день крестьяне окружных деревень стекались к д. атмень, 
толпа крестьян достигала до 1500  человек. для подавления сопротивления кре-
стьян прибыли помощник уездного исправника с отрядом конно-полицейской 
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стражи, 2  становых пристава, земский начальник, непременный член ядринской 
уездной землеустроительной комиссии. уговоры и запугивания на крестьян не по-
действовали. в ответ на призывы властей разойтись группа вооруженных мужчин 
бросилась на стражников. При попытке нападения на полицию по толпе было про-
изведено 2  залпа из 33 ружей, после чего началось преследование и избиение убе-
гающих. убито и умерло от ран 5  мужчин и 1  беременная женщина, ранено более 
15, арестовано 46, всего пострадало около 100 человек [3, с. 151].

в самые тяжелые и трудные минуты противостояния исполняющий обя-
занности исправника Маслов докладывал подробно обо всем губернатору, совето-
вался с ним о сложившейся ситуации. вскоре, через два часа после кровавых про-
исшествий пришел ответ от губернатора, где указывалось оружие не применять и 
с «подробными инструкциями» едет исправник кошанский. Также опоздал член 
землеустроительной комиссии гражданин ведерников, который привез решение 
пойти на определенные уступки крестьянам деревень б. атмени и другим. Можно 
предположить, что на эти уступки они пошли бы и размежевание прошло бы без 
кровопролитий и жертв, чего не удалось избежать.

известия о событиях в д. атмени быстро облетели всю губернию. казан-
ский губернатор М. в. Стрижевский, будучи в это время на пристани в казани, 
решил изменить маршрут своей командировки и, использовав первый отходящий 
пароход, прибыл в Шуматовскую волость. Здесь он собрал участников восстания и 
с угрожающим голосом кричал: «что? вам хотелось разбить наковальню деревян-
ным молотом? нет, никогда! Я всех зарою в землю, а деревню превращу в пепел» 
[11, 223].

кровавые атменевские события вскоре стали достоянием гласности в рос-
сии: ряд корреспонденций о происшедшем был опубликован в центральных газе-
тах Москвы, Санкт–Петербурга и казани. выступления чувашских крестьян широ-
ко освещались в большевистской газете «Правда». об этом восстании она писала 
4 раза, а 26 мая 1913 г. раздел «крестьянская жизнь» был целиком посвящен этому 
вопросу, где подробно освещались кровавые события. Также ход восстания осве-
щался и в губернской печати  – газетах «камско-волжская речь», «казанский теле-
граф» (от 7  июня 1913  г.). корреспонденцию в эти газеты посылал житель Ядрин-
ского уезда и.С. белов, за что его и арестовали.

10  месяцев шло расследование по делу восстания. в течение этого сро-
ка большая группа крестьян находилась в предварительном заключении. Только 
13  апреля 1914  г. начался суд над участниками восстания. С. Павлов был приго-
ворен к арестантским ротам на 1,5  года, и. кузьмин, М. Максимов, а. ильин, н. 
васильев, и. кириллов  – к арестантским ротам на 1  год каждый, 17  человек  – к 
тюремному заключению по 6  месяцев [1, с. 107]. Приговоренные к арестантским 
ротам крестьяне с началом Первой мировой войны были отправлены на фронт, где 
большинство из них погибло.

изучение причин социального конфликта в чувашской деревне в годы сто-
лыпинской аграрной реформы и хода восстания 1913 г. показывает, что реформа не 
разрешила вопрос о земле так, как рассчитывало правительство. Площадь земли, 
укрепленной в частную собственность в чувашском крае, за годы столыпинской 
реформы в 1907–1916  гг. в среднем не превышала 14%, отрубники составляли 4%, 
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а хуторские хозяйства – 0,5% [10, с. 7]. у большей части чувашского крестьянства 
не было ясного представления о предлагаемых П.а. Столыпиным прогрессивных 
мерах развития сельского хозяйства. реформа внесла раскол в чувашской деревне, 
что привело к кровавым атменевским событиям.

атменевское восстание было наиболее крупным и нашумевшим на всю 
россию в предвоенные годы в чувашском крае. о нем заговорили даже в Государ-
ственной  думе. в честь такого исторического события советское руковод-
ство в 1983 г. поставило обелиск «павшим героям» на границе дд. кивой и атмень.
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Следствием эмиграционных процессов, как правило, является образова-
ние диаспоры – устойчивой совокупности людей единого происхождения, сложив-
шейся за пределами исторической родины[3, с.5]. С начала XX века на территории 
китая, главным образом, в полосе отчуждения квЖд, в городе харбине форми-
ровалась русская диаспора, сохранившая свои исторические корни и культурные 
традиции. омичи являются составной частью харбинской диаспоры.

особый интерес для историка-исследователя представляют источники 
личного происхождения, несмотря на то, что часто они носят субъективный ха-
рактер. в них находят свое отражения не только впечатления от прожитых дней 
или пережитых событий, но и множество бытовых деталей. особая группа ис-
точников  –   мемуары  бывших харбинцев, характеризующие жизнь русских в раз-
личные периоды истории русской диаспоры в харбине. Так, нами использованы 
были опубликованные и неопубликованные воспоминания омичек-харбинок 
л.к.дземешкевич и Г.л.кавецкой.

Мемуары объединяет ностальгия о годах, прожитых в харбине.    авто-
ры отмечают отличительные особенности жизненных условий в разные периоды 
истории харбина.

людмила константиновна дземешкевич, омичка, рожденная в харбине в 
книге «харбинцы», опираясь на собственные воспоминания и воспоминания сво-
их близких пишет о выстраданном пути харбинской эмиграции, ее надеждах и ил-
люзиях, верности себе и россии на чужой китайской земле. она написала о жизни 
трех поколений в харбине и о том, какое было возвращение на родину.

Семейная история людмилы дземешкевич, как и у всех харбинцев, доволь-
но не простая. Ее дед, по матери, иван Федорович Громцев будучи полковником, 
прибыл в харбин из рязанского имения на охрану китайско-восточной железной 
дороги в числе образованнейших людей россии: «сильные, талантливые были эти 
люди россии, приехавшие так далеко, и условия их правительство создавало им 
великолепные  – в золотом рубле оплачивало их труд...» [1, с.11]. иван Федорович 
дослужился до генерала, «но документы, посланные в россию на утверждение, не 
вернулись: началась революция, в один день обратившая его в нищего» [1, с.12]. 
вскоре после этого он умер, оставив свою семью без средств к существованию.

интересная и сложная судьба и у омички – харбинки Галины львовны ка-
вецкой. родилась она в городе благовещенске в 1916  году. когда ей исполнилось 
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4  года, семья переехала в город харбин по паспорту двр и зарегистрировались в 
Генконсульстве СССр. Переезд был обусловлен тем, что социальная жизнь в хар-
бине лучше. в харбине прожила 25 лет. обучалась в школе для детей сотрудников 
отделения Центросоюза, в частной советской школе, в коммерческом училище, в 
педагогическом институте. в 1955 году вернулась с семьей на родину, в омскую об-
ласть, Павлоградский район, на ферму № 3  целинного овцесовхоза. События, свя-
занные с городом харбином, решила написать в «воспоминаниях о жизни».

в своих воспоминаниях обе харбинки рассказывают о непростой жизни 
русских людей на чужбине. они отмечают, что отношение к советским гражданам, 
не сменившим свои паспорта было недоброжелательное, а после японской оккупа-
ции Маьчжурии вообще резко изменилось в худшую сторону.

С 1924  года, когда китай признал советские права на квЖд и установи-
лось совместное советско-китайское управление, в первые же дни семья л. дзе-
мешкевич приняла советское гражданство, «называя это русским подданством, и в 
тридцатые годы, после оккупации Маньчжурии японцами и установления их вла-
дычества, жизнь стала невыносимой: японцы преследовали все советское, не давая 
работать, не позволяя сдавать им квартиры» [1, с.16]. Тогда мать л. дземешкевич, 
спрятав свой советский паспорт, отправилась в японское управление за эмигрант-
ским видом на жительство, только получив его, она смогла устроиться на работу. 
но страх расплаты за двойное гражданство не оставлял ее ни на минуту.

Г.л.кавецкая также пишет о том, что «советских обижал кто как мог… в 
очередях на продукты, как правило, самое худшее давали нам- при сравнении со 
знакомыми эмигрантами. уголь получали в уличной очереди зимой в китайской 
части города Фудзя-дяне- там впервые отморозила ноги, спасибо китайцам- пожа-
лели, впустили внутрь помещения» [2, с.5]. издевались также морально. но, ни при 
каких обстоятельствах Г.л.кавецкая, оказавшись на чужбине, не меняет советского 
паспорта, символа отечества. именно советское гражданство стало причиной того, 
что на рабочих местах Г.л.кавецкая долго не задерживалась. она вспоминает, что 
«ежеквартально приходили полицейские, его задачей было агитировать сменить 
советский паспорт. нам с мамой его было жаль, это была его работа…но мы посо-
ветовали не терять на нас время зря» [2, с.7]. однажды в их квартиру пришли поли-
цейские (по доносу соседей- мужа и жены- эмигрантов), забрали радио, по которо-
му семья слушала Москву, а также обнаружили личный дневник Галины львовны, 
почитав, его вернули. Галина львовна по совету матери сожгла дневник : «если не 
хочешь, чтобы всякий гад копался в твоей душе, уничтожь его» [2, с.9]. когда нача-
лась война, резко ухудшилось отношение к советским гражданам: «китайцы стали 
перестраиваться и по-разному себя проявляли, как и эмигрантское население: кто 
злорадствовал, но, пожалуй, больше сочувствовали родине. Японцы становились 
все злее. По значкам, которые носили эмигранты, кому было надо, можно разли-
чать ,кто с кем общается».

людмила константиновна в отличие от Галины львовны уделяет особое 
внимание повседневной жизни местного населения, останавливаясь даже на мел-
ких частностях домашней обстановки.

она пишет о том, как был устроен их харбинский двор: «Главный дом- 
большой, деревянный с парадным ходом на административный бульвар, с па-
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лисадником, благоухающим сиренью, делился на две половины: в одной жили 
ма, в другой- семья татар…,а второй дом стоял внутри двора, и жили в нем 
до 1945  года супруги японцы. двор весь был засажен черемухами, никаким 
хозяйством у нас никто не занимался…в глубине двора  –летняя кухня с на-
весом и большой кирпичной плитой, вокруг которой встречались дамы этого 
маленького общества за варкой варенья…,за выпечкой русских пирогов, япон-
ских лепешек, татарской лапши с медом, или фаршированьем еврейской рыбы. 
чуть дальше был дом и двор, где жила семья, с утра до ночи занимавшаяся хо-
зяйством» [1, с.91] . в семьях, с которыми соседствовала семья л.дземешкевич, 
исповедовались разные религии: православная, буддийская, мусульманская и 
иудейская. «все служили своему богу, но это не только не разъединяло, а усили-
вало уважение друг к другу и доставляло удовольствие отведать от всех рели-
гий изготовления в дни праздников или поминовений» [1, с.92]. даже большой 
проспект города представлял все религии мира.

людмила константиновна дает описание не только быта своей семьи, но 
также повествует как жила японская семья: «Муж нашей маленькой японской 
семьи занимал высокий пост в жандармерии и держался важно…Зато жена его, 
маленькая интеллигентная японка, скромная и вежливая, была с нами добра и об-
щительна. С утра она наводила порядок в доме и готовила обед на круглой печурке 
хибачи, где лежал прессованный древесный уголь. на нем она постоянно варила 
рис. Японка накладывала этот роскошный рис в тарелки, а в маленькие лоханки- 
каких-то червячков и, кланяясь нам в пояс и улыбаясь, просила отведать. она-то и 
водила нас в свои знаменитые бани, где была стерильная чистота стоял въевшийся 
запах духов, пудры и крема- огромный зал, весь в мраморе, с фуро- посредине, к 
которому вели ступеньки со всех сторон » [1, с.99].

Помимо этого л.дземешкевич в своих воспоминаниях с увлечением рас-
сказывает о свадебных и религиозных обрядах. По пышности свадьбы можно было 
определить благосостояние молодожен: «на свадьбах прежде всего надо было вы-
яснить, сколько подъезжает машин-6  или 12: это уже давало представление о бо-
гатстве свадьбы. Машины-только черные, без всяких украшений…Сколько хоров 
поет, настолько имениты гости. очень знаменитые свадьбы бывали и по пригласи-
тельным билетам, и при закрытых дверях» [1, с.93].

религиозные обряды в харбинском дворе блюли свято. «Самым чистым 
лучом сияет в воспоминании Светлое христово воскресенье- Пасха…равным по 
силе религиозного чувства был у нас родительский день, радоница, день помино-
вения усопших» [1, с.93].

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что в контексте по-
вседневной жизни русского населения, необходимые жизненные условия: 
жилье, одежда, питание и лечение решались в зависимости от материальных 
возможностей индивидуума, а также от того был ли ты советским поданным 
или получил эмигрантский вид на жительство. в период японской оккупации 
Маньчжурии, когда резко ухудшились условия повседневной жизни русских в 
харбине.

Таким образом, несмотря на субъективность, воспоминания являются цен-
ным источником в изучении повседневной жизни русских в харбине.
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проБЛеМа ВЗаиМоотноШениЙ поДроСтКоВ Со ВЗроСЛЫМи 
В СиСтеМе «ДетСКиЙ ДоМ-ШКоЛа»

актуальность нашего исследования обусловлена тем, что ведущим в си-
стеме отношений детского дома является взаимодействие между педагогами и 
воспитанниками, но все еще остается не до конца разработанным ряд вопросов в 
рамках этой проблемы, например: какие факторы обуславливают характер склады-
вающихся взаимоотношений подростков и взрослых в детских домах, что является 
причиной нарушения общения у детей-сирот, в чем заключается специфика взаи-
модействия подростков и воспитателей в детском доме.

уже много лет проблема российских детей-сирот никак не решается. до 
сих пор наблюдается путаница в терминах: 1) дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, и 2) беспризорные дети. Первая категория – это дети, выяв-
ленные органами опеки и попечительства и направленные на какую-либо форму 
устройства: усыновление, под опеку, в приемную семью, в детское учреждение на 
полное государственное обеспечение. Эта категория детей четко отслеживается го-
сударственными органами. все они состоят на учете в региональном банке данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей. вторая категория  – беспризорные 
дети  – не имеет точной статистики, но их большинство. как правило, это дети, 
которые по различным причинам ушли из дома и мигрируют по всем регионам [1, 
с. 98; 4, с. 201].

на данный момент большинство детей, живущих в детских домах, это 
дети  – «социальные сироты», родители которых лишены родительских прав, на-
ходятся в заключении и т. п.

«Социальное сиротство», потеря эмоционального контакта, негативно 
влияет на психику ребенка, на его взаимоотношения со взрослым миром. Только 
единицы таких детей могут нормально войти в окружающий социум и адаптиро-
ваться в нем [1, с. 108]. важнейшим моментом в формировании «социализирующей 
прививки» является стиль общения воспитателя, который оказывает огромное 
влияние на социальный статус ребенка, его развитие [ 2, с. 275].

изучив теоретическую сторону проблемы, опыт исследований М.и. ли-
синой, и.в. дубровиной, а.М. Прихожан, н.н., в.С. Мухиной и др., а также опыт 
работы детских домов по проблеме взаимоотношений подростков со взрослыми 
в системе «детский дом», можно сделать выводы, что формирование навыков кон-
структивного общения в диаде «подросток  – взрослый» в условиях социальной 
депривации является актуальным на современном этапе развития и становления 
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общества. Также нами были выделены:

1. основные причины нарушения общения у детей-сирот:
– большое число детей в группах
– передача ребенка из учреждения в учреждение
– жесткая регламентация деятельности детей и персонала
– замкнутость в рамках одного учреждения, а внутри него – одной группы
– обязательность общения
2. Психолого-педагогические особенности детей-сирот, оказывающие вли-

яние на взаимоотношения со взрослыми:
– пассивная тенденция в поведении. 
– низкий уровень навыков продуктивного общения. 
– ситуативность в поведении,
– неспособность к конструктивному решению проблем, организации сво-

ей деятельности
– низкий уровень развития эмоционально-волевой сферы [ 3, с. 304].
к сожалению, не многие детские дома ведут работу в русле формирования 

гармоничных взаимоотношений подростков со взрослыми, что усложняет работу 
педагогов данных учреждений и снижает шансы воспитанников детского дома на 
успешную социализацию.

Проведение экспериментального исследования на базе детского дома-
школы, а также анализ полученных эмпирических данных, позволит нам разрабо-
тать комплексную психолого-педагогическую программу, направленную на фор-
мирование гармоничных взаимоотношений подростков со взрослыми в системе 
«детский дом – школа». Также на основе отдельных составляющих программы мо-
гут быть разработаны методические рекомендации, которые будут полезны педа-
гогам, практическим психологам, а также социальным педагогам.
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назимова е.
ФГбоу «бурятский государственный университет»,  

факультет иностранных языков, 2 курс, 02111 группа

неКоторЫе оСоБенноСти теХноЛогии раЗВитиЯ КритичеСКого 
МЫШЛениЯ череЗ чтение и пиСЬМо.

критическое мышление является важной и очень нужной в современном 
мире формой мышления. оно позволяет нам «фильтровать» получаемую извне ин-
формацию и избежать как информационных ошибок, так и от возможных интел-
лектуальных неприятностей.

Способность критически мыслить была и остается одной из важнейших 
проблем, т.к. без неё просто не обойтись в современном обществе, это навык, ко-
торый позволит нам успешно справиться с требованиями 21 века, и глубже понять 
то, что мы изучаем и делаем. дайана халперн определяет критическое мышление 
как направленное мышление, которое отличается взвешенностью, логичностью и 
целенаправленностью.

оно позволяет сделать выбор между несколькими предположениями и тем 
самым определить дальнейшее направление мысли. критическое мышление от-
личается контролируемостью, обоснованностью и целенаправленностью из этого 
можно сделать вывод, что к критическому мышлению прибегают при выведении 
тезисов, определений и формулирований выводов.

д. халперн предполагает «когда мы мыслим критически, мы оцениваем ре-
зультаты своих мыслительных процессов – насколько правильно принято решение 
или насколько удачно мы справились с поставленной задачей»[ 2, с.22].

Стоит отметить пять пунктов, которые помогут лучше понять, что же та-
кое критическое мышление выделенные дэвидом клустером.

во-первых, критическое мышление есть мышление самостоятельное, что 
является одной из важнейших его характеристик. на занятиях каждый формули-
рует свои идеи и убеждения независимо от других т.к. никто не может думать кри-
тически за нас, мы делаем это сами и только для самих себя.

во-вторых, информация является отправным, а отнюдь не конечны пунктом 
критического мышления. когда мы получаем новые знания, то они для нас должны вы-
ступать в качестве мотивировки, без которой человек не может мыслить критически.

в-третьих,  критическое мышление начинается с постановки вопросов и 
уяснения проблем, которые нужно решить. узнавая новое, мы хотим докопаться 
до его сути, так как мыслительный процесс – это есть не что иное, как стремление 
познающего решать проблемы и отвечать на вопросы, возникающие из его соб-
ственных интересов и потребностей.

в-четвертых,  критическое мышление стремится к убедительной аргу-
ментации. Центром аргументации, главным ее содержанием является  утвержде-
ние  (называемое также тезисом, основной идеей или положением). утверждение 
поддерживается рядом доводов. каждый из доводов, в свою очередь, подкрепляет-
ся доказательствами. 
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в-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. всякая мысль 

проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. когда мы спорим, читаем, 
обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими людьми, мы уточняем 
и углубляем свою собственную позицию[5, с.1].

д. халперн считает, что критическое мышление можно развить, но до это-
го необходимо выработать «установку на критическое мышление», что означает 
развитие таких качеств как готовность к планированию, гибкость, настойчивость, 
готовность исправлять свои ошибки, осознание, поиск компромиссных решений.

Проблема развития критического мышления является важным на сегод-
няшний день элементом всех профессиональных областей и учебных дисциплин. 
и очень важно научиться добывать информацию самостоятельно, развивать спо-
собности к самостоятельной работе с информацией любой сложности, развивать 
критичность мышления. чтобы сформировать критическое мышление на уроках, 
можно воспользоваться техникой развития критического мышления через чтение 
и письмо. Технология ркМчП была разработана в конце 20в. в СШа амери-
канскими педагогами ч. Темплом, дж. Стил и к. Мередитом. данная технология 
представляет собой систему, формирующую навыки в процессе работы с инфор-
мацией во время чтения и письма.Система является логичной и стройной т.к. её 
этапы соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности. 
в основу положен базовый дидактический цикл, состоящий из трёх стадий, кото-
рые имеют свои задачи и цели, а также набор характерных приёмов.

Первая стадия или стадия «вызова» на которой производится актуализа-
ция имевшихся знаний, пробуждение интереса к новой теме, постановка собствен-
ных целей обучения.

Главной задачей данной фазы является возможность, предоставленная 
обучающемуся, проанализировать, то, что он знает об изучаемой теме, это создаст 
дополнительный стимул для выявления собственных целей-мотивов. При этом 
постановка целей производится учителем заранее, что позволяет спроектировать 
план учебного процесса, и определить категории диагностики.

второй задачей является задача активизации познавательной деятельно-
сти. каждый ученик должен принять участие в работе, ставящей своей целью ак-
туализацию собственного опыта. Также немаловажным аспектом при реализации 
данной стадии является систематизация всей, полученной в результате свободных 
высказываний, информации.

в процессе реализации стадии вызова учащиеся могут
– свободно, без боязни ошибиться или быть исправленным педагогом, вы-

сказывать своё мнение по заданной теме;
– фиксировать высказывания т.к. любое из них может быть важным в даль-

нейшей работе;
– сочетать индивидуальную и групповую работу. индивидуальная работа 

позволит каждому ученику актуализировать свои опыт и знания. Групповая же ра-
бота позволит услышать другие точки зрения и изложить свою позицию.

роль преподавателя на данном этапе состоит в стимулировании учащихся 
вспомнить, то, что они знают по изучаемой теме, систематизация и фиксация ин-
формации полученной от учеников.
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к функциям стадии вызова можно отнести мотивационную, информаци-

онную и коммуникационную.
на следующей стадии, а именно стадии «осмысление содержания», 

происходит получение новой информации и корректировка поставленных 
целей.

на данном этапе ученики вступают в контакт с новой информацией. Глав-
ная задача состоит в том, чтобы поддержать активность учеников и их интерес, 
созданный на первой стадии.

на фазе осмысления учащиеся:
– осуществляют контакт с новой информацией;
– сопоставляют её с уже имеющимися званиями и опытом;
– акцентируют внимание на поиске ответов на возникшие ранее вопросы, 

а также на то, что привлекает внимание;
– обращают внимание на неясности, пытаясь составить новые вопросы;
– готовятся к анализу и обсуждению услышанного или прочитанного.
Преподаватель на данном этапе:
Может быть источником новой информации и его задача ясно и доступно 

изложить данную информацию.
отслеживает уровень активности работы учеников.
Предлагает различные приёмы для чтения и размышления.
на третьей стадии, или стадии «рефлексия», на первый план выступают 

размышление и, как следствие, постановка новых целей обучения.
рефлексный анализ направлен на прояснение смысла нового материала и 

построение дальнейшего плана обучения. именно на данной стадии тот хаос, кото-
рый был в процессе самостоятельного осмысления, превращается в новые знания. 
в процессе обмена мнениями ученики имеют возможность осознать, что один и 
тот же текст может вызвать различные мнения, эмоции и оценки. важно, чтобы 
учащиеся на фазе рефлексии смогли самостоятельно оценить и проследить свой 
путь от представления к пониманию.

Таким образом, мы приходим к выводу, чтомышление является слож-
ным психическим процессом, который   характеризуется обобщенностью и 
опосредованностью. Мышление позволяет познавать не только наглядные свя-
зи, отношения объектов, явлений, но и их сущность. но главное не просто мыс-
лить, а уметь мыслить критически. критическое мышление позволяет нам оце-
нить насколько правильно мы принялирешение, и помогает нам делать выводы 
и мн.др. данный вид мышление возможно развить путём различных техник, в 
том числе через чтение и письмо. в основе данной техники положен базовый 
дидактический цикл, состоящий из трёх стадий, которые имеют свои задачи и 
цели, а также набор характерных приёмов.
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Ключевые слова / Keywords: психологическая безопасность субъекта об-
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Современная образовательная среда содержит множество источников 
угрозы психологической безопасности личности, причиняющих значительный 
вред субъекту образования. С целью подготовки педагогических кадров к реше-
нию проблемы достижения психологической безопасности субъекта образования 
нами был разработан ряд психологических дисциплин, внедряемых в настоящее 
время в учебный процесс ФГбоу вПо «Мордовский государственный педагоги-
ческий институт имени М. Е. Евсевьева».

в основе данных курсов лежит авторская технология формирования пси-
хологической безопасности субъекта образования, предполагающая развитие лич-
ности в трех основных направлениях: когнитивном, ценностно-смысловом и ком-
петентностном [1].

реализация когнитивного направления подготовки будущего педагога 
включает его знакомство с феноменом психологической безопасности, стратегия-
ми ее реализации, угрозами и рисками безопасности в условиях образовательного 
учреждения, личностными особенностями субъекта образования, способствую-
щими и препятствующими эффективной защите от деструктивного влияния. осу-
ществление данного направления происходит в рамках курса «основы психологи-
ческой безопасности личности».

С целью развития «ценностной сферы педагога как субъекта образователь-
ной среды, деятельность которого направлена на создание психологической безо-
пасности в образовательной среде» [2, с. 143] разработана и внедряется в учебный 
процесс дисциплина «Формирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды».

реализация данного направления происходит при помощи методов пси-
хологического просвещения (бесед на нравственные темы, оценки деструктивного 
влияния как негативного с нравственной точки зрения явления, поощрения пра-
вильных установок и т. д.), решения этико-психологических дилемм, обсуждения 
(кинофильмов, художественных текстов, учебных и жизненных ситуаций) и т. д.
1 исследование проводится при финансовой поддержке Министерства образования и науки россий-
ской Федерации в рамках Программы стратегического развития ФГбоу вПо «Мордовский государ-
ственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» на 2012-2016 гг. «Педагогические кадры для 
инновационной россии».
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высшим уровнем развития психологической безопасности личности яв-

ляется уровень психологической компетентности, включающий овладение субъек-
тами образования приемами распознавания источников прямой и косвенной пси-
хологической опасности, методами нейтрализации психологической опасности, 
создание в учебном заведении психологически безопасных условий максимально 
полного проявления и развития индивидуальности, развитие навыков самореали-
зации компетентности субъекта психологической безопасности, формирование 
чувства психологической безопасности и причастности к созданию атмосферы 
психологической безопасности образовательного учреждения [1, с. 81].

реализация компетентностного направления подготовки будущих педаго-
гов планируется в 2014/15 учебном году в рамках дисциплины «развитие психологи-
ческой безопасности субъекта образования». осуществление данного направления 
достигается посредством применения: упражнений (коррекционно-развивающих, 
тренинговых и игровых), активных методов обучения (тренингов ассертивности, 
личностного роста, коммуникативных навыков), методов «прививки установки» 
(Ф. Зимбардо), «психологического самбо» (Е. в. Сидоренко) и «повышения инстру-
ментальной гибкости» (Е. л. доценко).

ожидаемыми результатами освоения курсов «основы психологической 
безопасности личности», «Формирование психологически комфортной и безопас-
ной образовательной среды», «развитие психологической безопасности субъекта 
образования» студентами Мордовского государственного педагогического инсти-
тута имени М. Е. Евсевьева являются: знание основ психологии безопасности и ее 
специфики в условиях образовательного процесса, знание структуры психологи-
ческой безопасности личности, владение приемами распознания и нейтрализации 
угроз психологической безопасности личности, обладание высоким нравственным 
уровнем и культурой поведения в образовательном процессе, способствующими 
повышению уровня психологической безопасности образовательной среды.
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ЗМіСт тренінгУ КреатиВноСті В СиСтеМі пСиХоЛогічного 
СУпроВоДУ МаЙБУтніХ пеДагогіВ

вирішення проблеми творчої самореалізації кожної індивідуальності в 
процесі здійснення нею власної духовної місії, втілення особистісних сенсів буття, 
співжиття з іншими людьми є гострою потребою сьогодення. Тому психологічний 
супровід майбутніх педагогів охоплює коучингову, психотерапевтичну, кон-
сультативну, тренінгову та просвітницьку допомогу студентам у формуванні 
індивідуальнісно-креативної компетентності. Ефективним засобом формування 
цієї особистісної здатності є, на нашу думку, тренінг креативності, який є пред-
метом нашого дослідження. Мета статті  – описати змістові тенденції побудови 
тренінгу креативності для майбутніх педагогів.

виходячи з означення педагогічної творчості як процесу вирішення 
значної кількості завдань у постійно змінюваних обставинах, можна сформулю-
вати завдання тренінгу креативності для майбутніх педагогів так: підготувати (на-
лаштувати, коучувати) студентів до перманентної творчої діяльності – професійної 
творчості в контексті власної життєтворчості, виробивши креативний стиль 
життя (позитивний, унікальний, цілеспрямований, толерантний, здоровий, 
просоціальний, духовний, із відкритою пізнавальною позицією). очікувані про-
дукти тренінгу креативності  – це швидкість, гнучкість, точність, оригінальність 
мислення, толерантність, здатність до вирішення проблемних завдань та ситуацій, 
про що свідчать результати в експериментальних групах [6, с. 85-89]. Зміст тренінгу 
креативності розкривається за допомогою оригінальних вправ на знайомство та 
згуртованість, на розвиток творчого мислення, на пошук незвичного у звичай-
ному, на подолання бар’єрів, на уяву та виразність, на артистизм і малювання, на 
творчість у взаєморозумінні, на командну творчість, на творчість у побутових 
ситуаціях, на креативне вирішення проблем, на розвиток творчості як стилю жит-
тя [3]. нами запропоновано розширення програми тренінгу такими напрямками: 
розвиток образної та вербальної креативності; генерування ідей; динаміка систе-
ми оцінювання; сюжетно-професійні та рольові ігри; підвищення вірогідності до-
сягнення мети через креативний стиль життя; усвідомлення сильних рис власної 
індивідуальності; розвиток глибини та зосередженості перцептивних процесів че-
рез споглядальні практики. Методика тренінгу креативності особлива тим, що його 
зміст, форма і процедура проведення мають відповідати характеристикам творчої 
діяльності  – бути творчими. Проводячи вправи цього тренінгу, потрібно поясню-
вати його мету, створювати креативне середовище, яке спонукає до проявів твор-
чого мислення і поведінки. [5]

Загальна структура тренінгу представлена сталими етапами: привітання  – 
знайомство – вироблення правил роботи у групі – оголошення теми роботи – вис-
ловлювання очікувань учасників  – розминка  – основна частина: вступне слово 
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тренера / фасилітатора (міні-лекція, повідомлення, інструкція тощо), різноманітні 
вправи, що закінчуються обговоренням і рефлексією  – підбиття підсумків робо-
ти – резюме тренера / фасилітатора – прощання [7]. кожен етап визначає зміст пе-
редбачуваного набору вправ: на входження в роботу над власною особистістю, на 
адаптацію до групи, на осмислення поставленої тренером проблеми, на підготовку 
і виконання конкретного завдання з теми, на рефлексію, на формулювання змісту 
здобутої на власному досвіді компетентності.

Тренінг креативності має відповідати психологічним засадам самого про-
цесу творчості, а тому алгоритм цього процесу необхідно враховувати в технології 
проведення занять: етап підготовки (бажання змінити ситуацію, вирішити пробле-
му – логічний аналіз, збір інформації, виникнення і перевірка варіантів вирішення; 
поглиблення, деталізація та прояснення образу проблеми; виявлення способів 
вирішення); етап фрустрації (сигнал для реорганізації діяльності  – усвідомлення 
бар’єрів, недостатності інформації та джерел її отримання); етап інкубації (при-
пинення логічного пошуку вирішення, і перехід проблеми в підсвідоме, залучення 
інформації з минулого досвіду); етап інсайту (надходження вирішення проблеми у 
сферу свідомого); етап розробки (перевірка істинності логічними засобами); етап 
верифікації (перевірка, чи відповідає проект вихідним даним і чи буде це працюва-
ти); етап здійснення. [4]. Продуктом тренінгу має стати креативність як здатність 
людини до конструктивних нестандатрних мисленнєвих і поведінкових процесів, 
а також усвідомлення та розвиток власного досвіду. Проявами креативності є: 
швидкість, гнучкість, точність, оригінальність мислення, багата уява, почуття гу-
мору, прагнення до високих естетичних цінностей. Тому ці характеристики мис-
лення можуть бути діагностичними критеріями оцінки ефективності тренінгу 
(технологічно, це  – порівняння результатів діагностики вказаних здатностей 
учасників до і після тренінгу).

умовами актуалізації креативності вважають самовладання й упевненість 
у собі. [4]. Звідси, можемо окреслити спрямованість тренінгового заняття на за-
безпечення цих станів у кожного учасника групи, а саме дотримання таких 
правил: делікатне, бажано імпліцитне інструктування щодо володіння собою 
(стабілізація та гармонізація станів); безоцінне прийняття різних способів само-
вираження; позитивне підкріплення кожної спроби прояву креативних здатно-
стей (гнучкості, конструктивності тощо); оптимізація емоційного тла тренінгової 
взаємодії (доцільне використання прийомів провокування через толерантний ви-
клик і погашання емоцій через раціоналізацію). отже, метою тренінгових впливів 
є формування індивідуально-креативної компетентності майбутніх педагогів, 
практичним утіленням якої є особистісна продуктивність у всіх сферах життя, в 
тому числі  – в професії. окрім знань, умінь і навичок творчої діяльності, компе-
тентна особистість має ще психологічну готовність до їхньої реалізації  – творчі 
інтенції. Тренінг укладений з огляду на результати теоретичного дослідження та 
відповідно до оцінки пілотажних діагностичних процедур. у змісті відображені 
дані попередніх досліджень: показники індивідуально-креативної компетентності 
за когнітивним, емоційно-ціннісним і практично-дійовим критеріями, а також чо-
тири рівні цього явища за кожним критерієм, продіагностовані на констатуваль-
ному етапі емпіричного дослідження [1]. Після проведення тренінгу в експери-
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ментальних групах повторна діагностична процедура, структурована аналогічно 
до тренінгової програми, була проведена на контрольному етапі формувального 
експерименту [2].

Психодидактична частина тренінгу спрямована на подолання неготовності 
до творчої самореалізації у професійній діяльності й до особистісного зростан-
ня – на інформаційну компенсацію індивідуально-креативної некомпетентності як 
відсутності уявлень про індивідуально-креативні характеристики людини. Після 
міні-лекцій на предмет індивідуально-креативної компетентності тренінг напо-
внили вправи на здобуття креативного досвіду, які в дали уявлення студентам 
про досвід загалом, про наратив як особисту історію, індивідуальні особливості 
та продуктивність (креативність як здатність творити) особистості. вправи на 
узагальнення інформації про досвід, наратив, індивідуальні особливості людей 
та їхню продуктивність поступово змінюються на конкретний аналіз особли-
востей власного досвіду, своєї історії про себе, індивідуальної унікальності та 
власної продуктивності. категоризація досвіду та рефлексія закладають підґрунтя 
розуміння учасниками цілісної системи індивідуальнісних особливостей, котрі за-
безпечують самоактуалізацію людини у житті. Загалом, психодидактичні вправи 
можна розділити на чотири категорії: а) інформувальні (інструкційні картки, міні-
лекції, постери, анкети-консультації тощо для фронтального й індивідуального 
опрацювання); б) емпіричні (практичні завдання, що відповідають усім етапам 
творчого процесу  – наприклад, гра «Прикмета»: всі знають, що коли падає ніж, 
приходить чоловік до хати; той, хто кидає м’яч сповіщає, що впав конкретний 
предмет, називаючи його, а той, хто ловить, продовжує прикмету, вказуючи, хто 
після падіння названого предмету має прийти і чому,  – за М.нікульцевою); в) 
узагальнювальні (власні висновки учасників тренінгу щодо типових особливо-
стей творчого процесу, відкритих закономірностей тощо); г) рефлексивні (впра-
ви на самопізнання в творчому процесі); д) фіксувальні (вправи на тлумачення 
механізмів креативності  – наприклад, рольова гра «виступ експерта»: виступ на 
конференції експерта з теми «Як цілісна система індивідуальних особливостей лю-
дини забезпечує її самореаізацію в житті?» тощо)

Емоційна (психогімнастична або коучингова) частина тренінгової про-
грами охоплює подолання некомпетентності, яка проявляється через байдуже або 
негативне ставлення до інформації про індивідуальнісні характеристики людини 
як підґрунтя її професійно-творчої продуктивної активності. в цьому контексті 
тренінг спрямований на емоційне прийняття власної індивідуальної неповторності 
та природної потреби продукувати себе в суспільстві (в праці, пізнанні та 
самопізнанні, в родинних і соціальних зв’язках, духовній сфері, мистецтві тощо). 
Завдання наступної групи психогімнастичних вправ  – досягнути позитивної 
реакції учасників на запитання про творчість, бажання братися за творчі завдання. 
досягнуте в ході тренінгу виражене позитивне ставлення до діагностики власної 
креативності, бажання розвинути свої творчі здібності та вміння має розвинути-
ся до рівня спрямованості на оцінювання креативності та продуктивності своєї 
та інших. Ігрова й проектувально-корекційна частини тренінгу спрямовувалися на 
подолання бездієвості учасників у плані індивідуально-креативної самореалізації. 
Ігри на творчий підхід до розв’язання повсякденних завдань покликані спону-
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кати подальшу активну практику розвитку творчого потенціалу, практикування 
самотренінгів креативності, формування звички розв’язувати ребуси, кросворди 
тощо, оволодівання літературно-мистецькими видами діяльності

Стратегічна життєтворчість майбутніх педагогів, практично-дійова 
спроможність здійснювати неупереджений, конструктивно-перспективний 
моніторинг життєвих планів і способів самоактуалізації є практичним виходом 
індивідуально-креативної компетентності.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.

Юзьв’як галина Степанівна
викладач кафедри психології дрогобицького державного  

педагогічного університету імені Івана Франка

ФорМУВаннЯ ЗДатноСті До оСоБиСтіСно – проФіСіЙного 
СаМороЗВитКУ МаЙБУтніХ пеДагогіВ

викладання у вищих навчальних закладах освіти висуває виключно нову 
ключову проблему формування особистості майбутнього педагога, здатного не 
лише активно засвоювати фахові знання, але вміти свідомо та творчо їх викори-
стовувати в майбутній професійній діяльності. визначення особистісних якостей 
майбутнього педагога, особливостей його професійної діяльності та розвитку, 
формування вмінь до саморозвитку сьогодні є одним з основних напрямків удо-
сконалення педагогічної освіти.

Підготовка майбутнього вчителя повинна будуватися як система умов, 
форм та методів щодо забезпечення його професійного розвитку та самороз-
витку. необхідно, щоб сучасний педагог умів розвивати й підтримувати власні 
мотиви самоактуалізації у сфері професійної діяльності, використовувати за-
соби діагностики власних здатностей і здібностей до цієї професії, здійснювати 
професійне самовдосконалення та самоосвіту [6,с.89-97].

Проблема особистісного та професійного саморозвитку майбутніх педагогів 
була і залишається на сьогоднішній день об’єктом уваги багатьох вітчизняних та 
зарубіжних дослідників (к. абульханова-Славська, І. бех, а. деркач, Г. костюк, в. 
лозова, о. Пєхота та ін.).

Спираючись на праці провідних учених (в. андреєва, П. каптьорєва, 
н. кузьміної, к. левітана, в. Маралова, в. Шадрікова та інших), ми розглядаємо 
“професійний саморозвиток майбутнього педагога” як особливий вид суб’єкт-
об’єкт-суб’єктної цілеспрямованої діяльності майбутнього вчителя з самозмінення 
професійних знань, професійних умінь, професійних якостей, що необхідні для 
успішного засвоєння та виконання професійної педагогічної діяльності.

Здійснений аналіз проблеми професійного саморозвитку майбутнього 
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вчителя свідчить, що розробка системи підготовки у вищій школі здійснюється за 
такими напрямами:

– питання методології формування особистості вчителя (С. архангельсь-
кий, а. бойко, в. Ільїн, М. каган, л. кондрашова, о. Щербаков);

– науково-теоретичні основи формування особистості вчителя у процесі 
професійного розвитку (Ф. Гоноболін, М. кухарєв);

– питання професійного розвитку та діяльності вчителів, викладачів (о. 
абдулліна, а. алексюк, Г. андреєва, М. Євтух, І. Зязюн, о. Мороз, н. ничкало, Т. 
Сущенко);

– визначення науково обґрунтованого змісту професійного навчання, 
змісту

- педагогічних знань та вмінь (о. абдулліна, в. Сластьонін, л. Спірін, о. 
Щербаков);

– педагогічна взаємодія у процесі професійної підготовки студентів (а. 
бойко, л. кондрашова, л. нечаєва);

– методи самовиховання та розвитку педагогічної техніки (Ю. азаров, в. 
кан-калик, С. омельченко);

– шляхи удосконалення навчально-виховного процесу у вищому 
педагогічному

– закладі освіти (М. болдирєв, І. Ісаєв, Т. Сущенко, Г. Троцко) [4, с. 3-28].
вагомим фактором у визначенні ідеального комплексу професійних знань 

і вмінь, які необхідні для професійного становлення особистості майбутнього вчи-
теля є втілення провідних функцій навчання у внЗ, до яких відносять:

– формування професійних (цільових, смислових, операційних) установок 
(переконань);

– формування системи професійно важливих знань, науково-культурного 
світогляду;

– формування професійно важливих умінь та навичок;
– виявлення, розвиток професійно важливих здібностей (інтелектуальних,
– перцептивних, комунікативних, організаторських тощо);
– розвиток духовних потреб майбутнього вчителя, морально-етичне вдо-

сконалення його особистості;
– сприяння самоактуалізації кожної особистості, культивування розвитку
– індивідуальності як передумови індивідуального стилю праці [4, с. 3-28].  

Г. Троцко зазначає, що «професійно-педагогічний саморозвиток  – це система, яка 
характеризується взаємозв’язком та взаємодією структурних та функціональних 
компонентів, сукупність яких визначає особливість, своєрідність, що забезпечує 
формування студента відповідно до поставленої мети  – вийти на якісно новий 
рівень готовності студентів до професійної діяльності».

Складовими професійного саморозвитку педагога є:
– психолого-педагогічна підготовка (н. кузьміна, о. Піскунов);
– взаємозв’язок теоретичної підготовки та педагогічної практики (о. 

абдуліна, л. кондрашова), професійна освіта (в. Сластьонін, н. хмель);
– спільна діяльність професорсько-викладацького складу зі студентами 

(М. кобзєв, в. Страхов);
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– професійно корисні види діяльності (С. вершеловський, л. лєсохіна).
особливістю професійного саморозвитку майбутнього вчителя є те, що 

в період формування його професійної зрілості на творчому рівні відбувається, з 
одного боку, розвиток індивідуальних характеристик (потреби, інтереси, настанови, 
рівень прихильності, особливості інтелекту тощо), які впливають на самовизначення 
у професії, професійну адаптацію, а з іншого боку – педагогічна діяльність певним 
чином впливає на формування самооцінки, само ставлення. Суттєвим є те, що в 
процесі професійного саморозвитку майбутнього вчителя відбувається не лише 
розкриття його внутрішнього потенціалу, але і його примноження [5, с.31-48].

Таким чином, під «професійним саморозвитком майбутнього вчителя» 
розуміємо процес розвитку особистості, зорієнтований на високий рівень 
професіоналізму і професійних досягнень, і такий, що здійснюється за допомогою 
навчання і саморозвитку в процесі професійної діяльності та професійних взаємодій.

для детальнішого дослідження даної проблеми нами була використана 
діагностична методика співбесіди а.о. деркача і а.к. Маркової. дана методика 
була спрямована на виявлення особистісної зрілості студентів інституту фізики, 
математики та інформатики та діагностування ряду їх якостей, які на наш погляд , 
є значущими для професійного навчання та виконання педагогічної діяльності. Ми 
вважали за необхідне діагностувати дві групи особистісних якостей  – професійну 
мотивацію та професійні здібності.

кількісний аналіз результатів показав, що дуже високий рівень професійної 
мотивації досягнення виявляють лише 4,7 % досліджуваних, високий  – 34 %. 
Задовільний рівень мають 38,5 % та незадовільний – 22,8% досліджуваних.

Щодо результатів дослідження професійних здібностей у студентів, то слід 
зауважити, що дуже високий рівень виявляють лише 8% досліджуваних, високий – 
36%. Задовільний рівень мають 37,5% та незадовільний 19% досліджуваних.

для реалізації поставленої мети нами також була використана наступна 
методика «рівень локусу суб’єктивного контролю” автор дж. роттер (адаптація 
Е.Ф. бажіна, С.а.Голинкіної, а М.Еткінда). Ця методика дозволила нам порівняно 
швидко й ефективно визначити рівень сформованості суб’єктивного контролю у 
студентів.

досліджуючи локус контролю ми отримали наступні результати. За шка-
лою загальної інтернальності виявлено 62% досліджуваних та 48% екстернальних. 
Також виявлено 81% інтернальних досліджуваних за шкалою досягнень і 19% ек-
стернальних. За шкалою міжособистісних відносин визначено 60% інтернальних 
та 40% екстернальних досліджуваних. Щодо шкали відносин до здоров’я та хворіб 
показано, що 36% досліджуваних відносяться до інтернального типу і 76% до ек-
стернального. визначено, що за шкалою сімейних відносин -71% досліджуваних 
виявили інтернальний локус контролю; екстернальний – 29%. аналіз шкали вироб-
ничих відносин показав, що з інтернальним локусом контролю виявлено 45%, а з 
екстернальним 55%.

Як свідчать результати дослідження, інтернали більш популярні, займають 
сприятливу позицію в системі міжособистісних стосунків. вони більш бажані для 
суспільства, впевнені в собі й терпиміші. особи з інтернальним локусом контролю 
надають перевагу не директивним методам виховання і психокорекції. а в роботі з 
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екстерналами важливо звертати увагу на тривожність та депресію.

Якщо розглядати рівень самооцінки за „Методикою визначення самооцінки 
особистості” С.а. будассі, в модифікації М.М.Пейсахова окремо для досліджуваних 
з екстернальним та інтернальним локусом контролю, то серед інтернальних осіб  – 
35% мають занижену самооцінку, а 5% завищену та 70% досліджуваних виявили 
адекватний рівень самооцінки. Щодо досліджуваних з екстернальним локусом кон-
тролю, то з завищеною самооцінкою перебувають 34%; а із заниженою самооцінкою – 
7%, та з адекватною – 59%. З цього випливає, що для майбутніх педагогів з екстер-
нальним локусом контролю притаманна тенденція до високого рівня самооцінки. 
Та навпаки, у осіб з інтернальним локусом контролю спостерігається тенденція до 
прояву більш низької самооцінки.

Таким чином, підсумовуючи результати наших досліджень, слід зауважити, 
що вищенаведені психодіагностичні методики дали нам можливість емпірично 
дослідити та експериментально перевірити ефективність формування здатності 
до особистісно  – професійного саморозвитку майбутніх педагогів та представи-
ти новий образ майбутнього педагога-професіонала, сутнісним ядром якого є 
професійна компетентність у сфері особистісно – професійного саморозвитку.
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актуальність проблеми зумовлена посиленими вимогами держави 
до професійної підготовки спеціалістів з вищою освітою. Закон україни «Про 
освіту» [3] орієнтує на розробку освітньо-виховних програм, де враховують-
ся інтереси держави і інтереси конкретних людей (їх особистісні характеристи-
ки, індивідуальні можливості, особливі здібності). Закон зазначає, що в процесі 
професійної підготовки спеціалістів, які працюватимуть в умовах швидкоплинних 
змін у будь-яких сферах виробництва, необхідна не тільки змістовна підготовка, 
а й психологічна до адаптації в нових умовах, здатність спеціаліста забезпечити 
психологічний мікроклімат між людьми, встановити емоційно-позитивні стосун-
ки, які б сприяли уникненню конфліктних ситуацій в процесі можливої перебу-
дови окремих аспектів професійної діяльності у зв’язку з необхідними змінами, 
пов’язаними з удосконаленням виробничого процесу. виходячи з цього емоційна 
готовність спеціаліста до професійної рефлексії мусить бути сформована ще під 
час навчання у вузі.

розглядаючи розвиток особистості в професії, в тому числі і розвиток її 
емоційного інтелекту, мається на увазі, що ця професія є значущою для неї сфе-
рою інтересів як діяльність, у якій виявляються усі можливості особистості. 
рівень значущості професії для особистості проявляється у її переживаннях, 
пов’язаних з аналізом особистістю власної поведінки, її мотивації, діяльності [2, 
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с.251]. Емоційні переживання у нерозривній єдності з самопізнанням визнача-
ють рівень самосвідомості особистості, яка є невід’ємною складовою професійної 
самосвідомості, чим забезпечується відповідний рівень успішності особистості у 
професійній діяльності.

важливість розвитку емоційного інтелекту студентів в процесі їх 
підготовки до професійної діяльності обумовлена необхідністю формування у 
кожного з них здатності рефлексії всього їх життя, вироблення критичного став-
лення до способів професійної підготовки, яке завжди супроводжується певними 
емоційними реакціями.

рефлексія це психологічний феномен, який визначається як процес 
самопізнання суб’єктом внутрішніх психічних актів і станів; передбачає особливе 
спрямування уваги на діяльність власної душі, а також достатню зрілість суб’єкта; 
передбачає розвиток схильності до роздумування над самим собою, над своїми 
внутрішніми процесами.

рефлексія  – це механізм взаєморозуміння  – осмислення суб’єктом 
того, якими засобами і чому він склав те чи інше враження на співбесідника по 
спілкуванню.

у соціальній психології рефлексія виступає у формі усвідомлення 
дієвим суб’єктом  – особою або групою  – того, як одні в дійсності сприймаються і 
оцінюються іншими індивідами або групами; це не просто знання або розуміння 
суб’єктом самого себе, але і виявлення того, як інші знають і розуміють «рефлек-
туючи» особу її особистісні особливості, емоційні реакції і когнітивні уявлення і у 
випадку спільної діяльності розвивається особлива форма рефлексії  – відносини 
предметно-рефлексивні.

взаємне відображення суб’єктів характеризують такі позиції: сам суб’єкт 
який він є у дійсності; суб’єкт, яким він бачить самого себе; суб’єкт, яким його ба-
чить другий; сам другий суб’єкт, яким він є у дійсності; як другий суб’єкт бачить 
самого себе; другий суб’єкт, як він сприймається першим. отже, рефлексія  – це 
процес подвоєного, дзеркального взаємовідображення суб’єктів, змістом якого 
виступає відтворення особливостей один одного [4, с. 690-691].

Ідея буття виникає із рефлексії, виходячи з того, що не можна переко-
нати людину в існуванні певних речей спираючись тільки на розум, бо почуття, 
емоції завжди супроводжують рефлексивні явища. у зв’язку з цим вища школа 
мусить орієнтуватися на підготовку фахівця, здатного працювати не на рівні дій і 
операцій (коли мета задана і рефлексії не піддається), а на рівні діяльності (коли 
мета освітлюється смислом і у людини виникає можливість вибору) [4].

рефлексія обумовлює рівень розвитку людської самосвідомості і виводить 
людину подумки на межі ситуації, даючи можливість оцінити цю ситуацію як таку, 
що відбувається начебто поза нею [9]. За таких умов в навчальному процесі сту-
дент і викладач орієнтуються не стільки на зміст навчальної дисципліни, скільки 
на способи діяльності на основі здобутих знань і на емоційні реакції з обох 
сторін у процесі здійснення цієї діяльності. Тоді будь-яка діяльність її суб’єктів 
буде емоційно виваженою, креативною і дослідницькою. у студента відбувається 
переосмислення самої сутності освітньої підготовки до професійної діяльності, 
яка, безумовно, супроводжується відповідними емоційно-когнітивними проява-
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ми і свідчить про значущість емоційного інтелекту як суттєвої складової його 
професійної діяльності.

Саме емоційно-когнітивні процеси дають можливість особистості 
об’єктивно оцінювати саму себе, адекватно реагувати на різні життєві і професійні 
ситуації, спостерігати себе у світі власних почуттів, внутрішньо диференціювати 
«Я, що діє», «Я, що міркує», «Я, що оцінює» [2, с.269].

За результатами досліджень у галузі вікової та педагогічної психології 
інтелектуальний аспект рефлексії є новоутворенням, яке виникає ще в молод-
шому шкільному віці і продовжує розвиватися в цьому напрямку упродовж 
усього життя. особливо важливого значення набуває подальший розвиток цьо-
го новоутворення у період підготовки особистості до професійної діяльності як 
активного начала суб’єкта діяльності, усвідомлення ним своїх психічних вла-
стивостей [1, с.339]. на тому, що саме інтелектуальна рефлексія є провідною 
у забезпеченні розвитку самосвідомості взагалі і професійної самосвідомості, 
зокрема, наголошують багато дослідників (л.С. виготський, в.М. дружинін, в.в. 
Зубченко, а. карпов, Г.С. костюк, в.л. лефевр, С.І. Мельников, р.а. Сатибалдієва, 
Е.Е. Симанюк, М.о. Сурина, в.М. Цимбал, в.и. чигриков, о.Ю. Шавріна, в.д. 
Шадриков, в.І. Шахов та ін.).

Можна виділити такі типи рефлексії, які супроводжуються емоційно-
когнітивними процесами:

– інтелектуальна рефлексія (її функція  – переосмислення та перетворення 
похідної образно-концептуальної моделі об’єкта у найбільш адекватну на основі 
нової інформації);

– особистісна рефлексія (її функція  – самовизначення людини та 
обґрунтування прав на відхилення від заданої конструкції);

– комунікативна рефлексія (її функція – зміна уявлень про іншого суб’єкта 
на більш адекватні в даній ситуації);

– кооперативна рефлексія (її функція  – переосмислення та реорганізація 
колективної діяльності [10, с.147].

Таким чином, підтверджується думка про те, що рефлексія неможлива без 
емоційного інтелекту і проявляється в тому, наскільки особистість усвідомлює 
те, як вона сприймається партнером по спілкуванню. Це не є просто розумінням 
іншого, а й знанням того, як інший розуміє її, це подвійний процес дзеркального 
взаємовідображення партнерів по спілкуванню. Завдяки саме цьому вона здійснює 
позитивний вплив на процеси і результати мислення, регулює діяльність і поведінку 
суб’єкта [8, с.105].

Таке взаємне відображення суб’єктів включає в себе декілька позицій, які 
займають суб’єкти і у професійній діяльності: усвідомлення кожним суб’єктом того, 
який він є в дійсності як професіонал; того, яким він бачить сам себе у професійній 
діяльності; того, яким він сприймається іншими суб’єктами в процесі професійної 
діяльності.

отже, подвійне взаємовідображення суб’єктами один одного, змістом яко-
го виступає відтворення, репродукція особливостей один одного, супроводжується 
певними емоційними проявами відповідно до рівня розвитку емоційного інтелекту 
і визначає загальний рівень професіоналізму особистості.
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характеризуючи професіоналізм як уміння розв’язувати стандартні 

професійні завдання, надають суттєвого значення рефлексивним процесам, 
виділяючи рівні професійної діяльності: становлення діяльності; успішне вико-
нання фіксованої норми; виконання норми з адекватною рефлексією; рефлексив-
ний супровід дій з фіксуванням проблеми і корекцією норми; повна рефлексивна 
самоорганізація [5, с.60].

З методологічної точки зору рефлексія розуміється і як процедура, що 
включає мислення або діяльність, критичне до них ставлення і пошук нової 
норми, яка дає особистості можливість самостійно приймати рішення, тоб-
то розумно використовувати емоційний інтелект для виявлення внутрішньо 
особистісних суперечностей; для самооб’єктивізації через різні знакові засоби; 
для визначення, утворення і виявлення особистісних смислів; виділення адек-
ватного Я-образу та його розвитку; побудова концепції професійного розвитку 
та стратегії її реалізації [7, с.337].

у зв’язку з цим визначено чотири елементи професійної рефлексії, 
пов’язаної з емоційними проявами:

1) усвідомлення справжніх мотивів професійної діяльності;
2) вміння відрізнити власні ускладнення від ускладнень інших;
3) оцінка наслідків власних дій;
4) оцінка дій інших, здатність до емпатії та децентрації [6, с.20].
усі названі елементи професійної рефлексії відображають певні аспек-

ти емоційного інтелекту, які суттєво впливають на рівень професіоналізму 
особистості.

аналіз впливу емоційного інтелекту на розвиток професійної рефлексії 
особистості дозволяє зробити такі висновки.

Емоційний інтелект студентів суттєво впливає на розвиток професійної 
рефлексії особистості, без якої апріорі неможливе здійснення професійної 
діяльності людини.

особливою чутливістю особистості супроводжується професійна 
рефлексія фахівця через засоби, способи прояву професійних здібностей; 
на цьому рівні виділяються такі емоційно обумовлені якості особистості, як: 
відчуття об’єкта, відчуття такту, відчуття міри, відчуття причетності, відчуття 
орієнтира.

Як професійно значуща властивість емоційно забарвлена рефлексія 
забезпечує рівень критичного аналізу та визначення шляхів конструктивного удо-
сконалення професійної діяльності.

рефлексія, яка обумовлена коректним проявом емоцій, є фундаментальною 
складовою професійного мислення фахівця.

вплив емоційного інтелекту на рефлексивні процеси проявляється у 
здатності фахівця усвідомлювати себе з точки зору співробітників у мінливих 
ситуаціях професійної діяльності і діяти виважено, спокійно, толерантно.
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Педагогическая психология.

аханова а.В.
викладач психології 

луцький педагогічний коледж

пСиХоЛогічні причини наВчаЛЬноЇ неУСпіШноСті МоЛоДШиХ 
ШКоЛЯріВ

розвиток освіти в україні обумовлює необхідність переосмислення теорії 
й практики навчання та виховання. однією з важливих тенденцій розвитку су-
часних освітніх технологій є збільшення уваги до успішності молодших школярів 
у навчально-виховному процесі. Формування самооцінки дітей особливо тісно 
пов’язано саме з навчальною діяльністю, оскільки учень кожен день отримує оцінки 
вчителя і мусить весь час порівнювати свої можливості й досягнення з певним ета-
лоном. Тому роль оцінки навчальної успішності у процесі формування у дитини 
«образу-Я» важко переоцінити.

Практика виховання й наукові дослідження дають підставу вважати, що 
вплив педагогічного оцінювання на становлення самооцінки учня неоднозначний. 
Постійна ситуація неуспіху, негативне оцінювання вчителями виступає для дити-
ни як психотравма. Це, у свою чергу, викликає негативні емоційні переживання, 
спричиняє утворення компенсаторних механізмів, що детермінують шкільну та 
соціальну дезадаптацію.

Причини труднощів у навчальній діяльності учнів у масовій загальноосвітній 
школі розглядалися багатьма педагогами і психологами: М.а.даниловим, 
в.І.Зиковою, н.а.Менчинською, Т.а.власовою, М.С.Певзнером, а.н.леонтьєвим, 
а.а.Смирновим, л.С.Славіною, Ю.к.бабанським. науковці виділяють такі причини 
неуспішності учнів початкової школи: непідготовленість до шкільного навчання, 
соматичне ослаблення дитини в результаті тривалих захворювань у дошкільний 
період, дефекти мовлення, вади зору, слуху, розумова відсталість, негативні 
взаємовідносини з однокласниками і вчителем.

Метою статті є визначення психологічних особливостей та причин, які 
впливають на низьку навчальну успішність учнів молодших класів.

відповідно до мети визначені завдання: з’ясувати психологічні причини 
навчальної неуспішності молодших школярів; розглянути вплив особистісних 
якостей учня на його успішність; розкрити оптимальні напрямки змісту роботи 
розвиваючого характеру по наданню допомоги дитині.

неуспішність, на думку Ю.З. Гільбуха, буває загальною і специфічною. 
Загальною неуспішністю він вважає стійке, відносно тривале відставання учня 
з обох основних предметів шкільної програми: мови і математики. Специфічне 
ж відставання торкається лише одного із цих предметів при задовільній або 
навіть добрій успішності з інших предметів шкільного курсу. При загальному і 
специфічному відставанні визначається коло причинних факторів, які є предме-
том аналізу в процесі визначення причин труднощів. нерідко спостерігаються і 
різноманітні відхилення від індивідуального оптимуму навчальної діяльності. 
Здібності цих дітей постійно не знаходять повної реалізації, їх розумовий роз-
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виток удосконалюється повільніше, ніж це могло б статися в умовах позакласної 
диференціації [1, с. 135].

у діагностиці Ю.З.Гільбуха зазначено, що соціальні і психофізіологічні 
причини загального відставання у навчанні визначаються і виділяються вчите-
лями набагато краще, ніж психологічні. учителі, на думку педагогів-психологів 
(Ю.З.Гільбух, в.П.Гапонов та ін.), зазвичай вказують на відсутність допомоги дитині 
з боку батьків (найчастіше через несприятливі сімейні обставини: алкоголізм 
батьків, зайнятість і низький освітній рівень матері, котра одна виховує дитину); 
ослаблення організму дитини у зв’язку з тривалими хворобами [1,с. 89].

С.н.костроміна труднощами навчальної діяльності молодшого школяра 
вважає: пропуск букв у письмових роботах; орфографічні помилки; неуважність; 
труднощі у вирішенні математичних задач; труднощі під час переказу тексту; 
труднощі у засвоєнні нових знань; постійна неохайність зошитів; погане знання 
таблиці додавання (множення); труднощі у виконанні завдань для самостійної ро-
боти [3, с. 150].

у навчальній успішності дитини виділяємо чотири важливі умови: 
відсутність істотних вад розумового розвитку; достатній культурний рівень сім’ї 
або хоча б прагнення до досягнення такого рівня; матеріальні можливості задово-
лення найважливіших духовних потреб людини; майстерність учителів, що працю-
ють із дитиною в школі.

І.в.дубровіна та інші психологи причини неуспішності об’єднали у дві 
групи, до першої з яких віднесли вади пізнавальної діяльності, а до другої – вади у 
розвитку мотиваційної сфери дітей [2, с. 30].

багато труднощів у навчанні утворюють так зване “хибне коло”, у котрому 
кожний небажаний чинник спочатку залежить від зовнішніх обставин, а потім 
породжує інші небажані чинники, які послідовно підсилюють один одного. 
Тому найчастіше шкільний психолог повинен шукати не одну, а декілька причин 
неуспішності кожного конкретного учня і намагатися усунути кожну з них. 
Потрібно пам’ятати, що нормальній, здоровій дитині завжди можна допомогти, її 
можна і потрібно навчити вчитися. у тому, що дитина відстає у навчанні, частіше 
всього винні дорослі (школа і батьки).

досвід роботи педагогів-новаторів в.н.Шаталова, С.н.лисенкової та інших 
основною причиною неуспішності вважають: недосконалість методів викладання, 
недоліки у розвитку вольових і моральних якостей дітей, відсутність працьовитості і 
старанності, недостатній рівень сформованості психічних процесів, невміння керу-
вати своїми пізнавальними процесами, недостатній розвиток зорових аналізаторів, 
недостатня сформованість фонематичного слуху, мінімальна мозкова недостатність 
(ММн), відхилення в розвитку нервової системи.

отже, навчальна неуспішність молодших школярів у початковій школі 
зумовлюється різними причинами, а інколи  – комплексом причин. у шкільній 
практиці нерідко вона породжується несприятливими обставинами в сім’ї, внаслідок 
чого дитина нездатна працювати на повну силу в школі і вдома. неуспішність 
виникає і як результат недостатнього контакту з учителем та однокласниками, яка 
може викликати негативну мотивацію до навчання. Систематичне відставання у 
навчанні, яке може бути пов’язане з хворобою, невідвідуванням школи, що при-
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зводить до прогалин у знаннях. але найважливіша причина неуспішності молод-
ших школярів  – втрата інтересу до навчання. Саме тому, вчителям-класоводам та 
психологам необхідно вчасно виявити та запобігти неуспішності учнів початкових 
класів.
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оСноВні ВиЯВи СинДроМУ «проФеСіЙного ВигораннЯ» 
У ВчитеЛіВ

З метою вивчення синдрому «професійного вигорання» ми провели 
спеціальне соціально-психологічне дослідження. у дослідженні взяли участь 
387  педагогів з 20  шкіл різних регіонів україни. дослідження проводилося за 
«Методикою діагностики рівня емоційного вигоранні в.в. бойка та за допомогою 
вибірковою інтерв’ю. для статистичної обробки даних використовувалися резуль-
тати кореляційного аналізу, здійсненого за допомогою програми SpSS. Зокрема, для 
виявлення статистично значущих відмінностей між різними групами вчителів ви-
користовувався критерій «хі-квадрат».

отримані результати дали можливість оцінити особливості прояву всіх 
компонентів синдрому «професійного вигорання» у педагогічних працівників.

Проаналізуємо насамперед загальні дані, за допомогою яких ми оцінили 
рівень розвитку компонентів синдрому «професійного вигорання».

Як видно з таблиці 1., домінуючим компонентом у синдромі «професійного 
вигорання» у педагогів є «резистенція», котра, на думку в.в. бойка, характеризується 
згортанням професійних обов’язків, зменшенням взаємодії з колегами та учнями, 
розширенням сфери економії емоцій, бажанням побути на самоті, неадекватним 
емоційним реагуванням тощо. Принагідно підкреслимо, що 37,5% опитаних мають 
високий рівень розвитку цього компонента, тоді як лише у 13,2% опитаних ви-
явлено високий рівень розвитку першого компонента синдрому («напруження»), 
також у 11,6% опитаних – високий рівень розвитку третього компонента синдрому 
(«виснаження»). Тобто можна стверджувати, що розвиток «професійного вигоран-
ня» у вчителів відбувається саме через другий компонент синдрому. Професійна 
діяльність вчителя завжди містить у собі перевантажену емоціями комунікативну 
діяльність: спілкування з учнями, колегами, адміністрацією, батьками тощо. усе 
це створює для вчителя умови постійного емоційного напруження. результати 
дослідження свідчать, що за таких умов учителі схильні реагувати згортанням 
комунікативної діяльності. вчителі для того, щоб зберегти власне емоційне здоров’я 
та благополуччя дуже часто вдаються до тактики економії емоцій, вибудовують 
захисні бар’єри на шляху виснажливого спілкування.

Отже, такі дані дають нам можливість розкрити сутність поведінкових реакцій 
педагогів при виникненні синдрому. Переважна більшість опитаних педагогів, на наш 
погляд, схильні до такої захисної реакції, як «економія емоцій», що позначається на 
стосунках з оточенням і може призводити до неадекватних емоційних реакцій, а та-
кож провокує редукцію професійних обов’язків.

Отже, можна зробити такі висновки , що досвід  – учитель, який дуже до-
рого бере за уроки, але ніхто не навчить краще за нього. Справді, ми дорого 



62

Badania naukowe naszych czasów 

розплачуємося за помилки, прорахунки, невдачі. а їх не можна уникнути. Тому 
кожен вчитель, з перших же днів навчання, намагається навчити, як робити менше 
помилок, зазнавати менше невдач і робити це не лише в прикладах та задачах.

але на сьогоднішній час з’явився і вже дуже поширився синдром 
“емоційного вигорання” – добре знайоме явище в школах. Постійна втома, емоційна 
спустошеність, відчуття відсутності соціальної підтримки, постійні докори учням і 
їхнім батькам, незадоволення професією – його прояви.
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Таблиця.1.  
Рівень розвитку компонентів синдрому «професійного вигорання»

№ з/п  
Компоненти синдрому 
«професійного вигорання»

Рівні розвитку омпонентів синдрому
«професійного вигорання», (% від загальної кількості 
опитаних)

низький середній  високий

1 Напруження 51,4 35,4 13,2

2 Резистенція 19,1 43,4 37,5

3 Виснаження 57,9 30,5 11,6
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опЫт апроБаЦии КорреКЦионноЙ програММЫ по раБоте 
С агреССиВноСтЬЮ МЛаДШего ШКоЛЬниКа

рост агрессивных тенденций в детской среде отражает одну из острейших 
социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла мо-
лодёжная преступность, особенно преступность детей. При этом тревожит факт 
увеличения числа преступлений против личности, влекущих за собой тяжкие теле-
сные повреждения. участились случаи групповых драк детей, носящих ожесточён-
ный характер.

агрессивность, как отмечает Г.С. никифоров, формируется преимуще-
ственно в процессе ранней социализации в детском и подростковом возрасте, и 
именно этот возраст наиболее благоприятен для профилактики и коррекции. в 
большинстве случаев исследователи выделяли аспект интенциональности или на-
правленности агрессивного действия:

–в часто цитируемой монографии визе агрессия определяется как «нанесе-
ние вредных раздражений»;

–подобно ему, Selg усматривает существенный аспект агрессии «в направ-
ленном против организма или суррогата организма нанесении повреждающего 
раздражения»;

‘-другие авторы, например kahn и kirk, kaufmann и Schott, рассматрива-
ют агрессию как действие с первоочередным намерением причинить другому боль 
или нанести ему вред [3, с. 165].

не малый отпечаток дают родительские примеры для детей. М.и. буянов 
считает, что «дети, живущие в деспотичных семьях, где царствует лицемерие, пре-
смыкательство перед сильными... и ложь, почти всегда обречены на то, чтобы быть 
в психологическом отношении рабами, т.е. холуйствовать и пресмыкаться, а когда 
появится возможность получить власть, пусть самую незначительную, превратить-
ся еще в более злобных и жестоких, чем их учителя жизни, деспотов»[1, с. 237]. 
дети перенимают отношение взрослых, берут его за эталон, а когда они попадают в 
общество, то это – их первая возможность проявить агрессию и жестокость. кроме 
того, по словам а.а, бодалева оценка ребенком другого человека и его действий 
является простым повторением оценки авторитетного для ребенка взрослого. от-
сюда родители являются эталоном, по которому дети сверяют и строят свое пове-
дение. Передавая социально полезный опыт, родители, порой, передают и негатив-
ные его стороны, являющиеся очень эмоционально заряженным “руководством к 
действию”. не имея своего личного опыта, ребенок не в состоянии соотнести пра-
вильность навязываемых моделей поведения с объективной реальностью [2, с.12].

внутри младшего школьного возраста, как у мальчиков,- так и у девочек, 
существуют возрастные периоды с более высоким и более низким уровнем прояв-
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ления агрессивного поведения [4|. Можно отметить также, что в младшем возрасте 
между разными формами агрессии существует достаточно слабая дифференциа-
ция. То есть, хотя они и выражены неодинаково, но различия между ними по ча-
стоте встречаемости невелики. Структура проявления различных форм агрессии 
обусловлена одновременно как возрастными, так и половыми особенностями. в 
младшем школьном возрасте у мальчиков доминирует физическая агрессия, а у де-
вочек она выражена незначительно – они отдают предпочтение вербальной форме 
проявления агрессии.

нами было проведено эмпирическое исследование, в качестве респонден-
тов выступили учащиеся 3  класса Мбоу «лицей 4», г. камень-на-оби. агрессив-
ность младших школьников оценивалась с использованием детского теста «рису-
ночной фрустрации» С. розенцвейга.

По результатам диагностики у 33% детей сильно проявляется агрессив-
ность в поведении, а у остальных 67% детей слабая агрессивность. на основе полу-
ченных данных была сформирована экспериментальная группа, в нее вошли дети с 
ярко выраженными признаками агрессии в поведении.

С этими детьми проводились коррекционные занятия, главная цель кото-
рых состояла в помощи детям преодолеть агрессию в общении с другими людь-
ми. на занятиях использовались такие виды совместной деятельности как: показ и 
проигрывание типичных ситуаций с психологическими трудностями; выделение и 
узнавание типичных форм адаптивного и неадаптивного поведения; приобретение 
и закрепление приемлемых для ребенка стереотипов поведения и способов раз-
решения конфликтов; развитие навыков самостоятельного выбора и построение 
детьми подходящих форм реакций и действий в разных ситуациях. на занятиях 
большое внимание было уделено эмоциональной сфере детей, как эффективному 
источнику коррекции агрессивного поведения. Проводился классный час на тему 
«Я и мир вокруг меня», на котором говорилось о добрых взаимоотношениях в клас-
се, как важно уважать себя и других, о том, как важно не позволять обижать окру-
жающих сверстников и взрослых. в ходе совместной деятельности выяснили, что 
такое агрессия, чем она опасна, различали игру и агрессивные действия, старались 
разрешать ряд конфликтных ситуаций. в конце занятия выработали правила, со-
блюдение которых приведет к созданию дружного и бесконфликтного коллектива.

кроме того, нами осуществлялась просветительская работа с родителя-
ми направленная на возможность отработки навыка реагирования родителей на 
агрессивное поведение детей. на встрече речь шла о возможности взрослых по-
мочь детям в преодолении агрессии, рассматривали какова же роль семьи в прояв-
лении детской агрессии, и ознакомились с методами, наиболее актуальных в таких 
ситуациях (варианты поощрения и наказания).

итак, проведенная нами коррекционная работа с детьми и их родителями 
оказалась достаточно эффективной, что обусловлено теми изменениями, которые 
произошли у учащихся после проведения коррекционных занятий. у учащихся 
уменьшилось количество агрессивных поведенческих реакций, но эти проявления 
не удалось ликвидировать полностью. в этой связи, считаем важным отметить не-
обходимость осуществления систематической, длительной коррекционной работы 
для улучшения психического и психофизиологического состояния детей с агрес-
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сивными проявлениями в поведении.
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пСиХоЛого-пеДагогичеСКое СопроВожДение инноВаЦионноЙ 
ДеЯтеЛЬноСти пеДагогичеСКиХ раБотниКоВ

выбор темы исследования предопределило то обстоятельство, что совре-
менное образование находится в процессе динамичных изменений, вызываемых 
радикальными политическими и социально-экономическими реформами. одной 
из тенденций в его развитии является переход к инновационной деятельности, по-
зволяющей адекватно отвечать требованиям окружающей социальной среды, по-
требностям детей и заказу со стороны государства, адресованного системе обра-
зования в целом.

необходимость инновационной направленности педагогической деятель-
ности в современных условиях развития общества, культуры и образования опре-
деляется рядом обстоятельств:

– инновационная направленность деятельности педагогов выступает сред-
ством обновления образовательной политики;

– гуманитаризация содержания образования, непрерывное изменение 
объема и состава учебных предметов требуют постоянного поиска новых органи-
зационных форм, технологий обучения. в данной ситуации существенно возрас-
тает роль и авторитет педагогического знания;

– происходит изменение отношения учителей к самому факту освоения 
и применения педагогических новшеств. в условиях жесткой регламентации со-
держания образовательного процесса унифицированной советской системы обра-
зования учитель был ограничен не только в самостоятельном выборе новых про-
грамм, учебников, но и в использовании новых приемов и способов педагогической 
деятельности. Если раньше инновационная деятельность сводилась в основном к 
использованию рекомендованных сверху новшеств, то сейчас она приобретает ис-
следовательский характер.

– вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, кото-
рые формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности.

Психологическая служба образовательного учреждения не может быть в 
стороне от происходящих изменений. в современных условиях инновационная де-
ятельность и ее процесс во многом зависят от инновационного потенциала педаго-
га. Поэтому, в рамках инновационной деятельности образовательного учреждения 
задача психологической службы заключается в сопровождении педагога.

обозначенный ракурс научного поиска определил проблему нашего ис-
следования, которую можно выразить в следующем вопросе: каким должно быть 
психолого-педагогическое сопровождение, обеспечивающее эффективность инно-
вационной деятельности педагогических работников?
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Целью данного исследования явилось  – научно обосновать и разработать 

модель психолого-педагогического сопровождения инновационной деятельности 
педагогических работников.

в процессе реализации инновационной деятельности педагог нуждается в 
специальной системе сопровождения, осуществляемой в рамках индивидуального 
подхода.

Специфика индивидуального подхода к сопровождению педагога в его ин-
новационной деятельности заключается в адресной помощи, оказываемой психо-
логом каждому педагогу, тесное сотрудничество администрации образовательного 
учреждения и ее психологической службы, активная позиция психолога в процессе 
создания условий для саморазвития личности педагога и предотвращения насту-
пления у него эмоционального выгорания.

Содержание деятельности психолога по сопровождению инновационной 
деятельности в образовательном учреждении предполагает:

– психологическая экспертиза кадрового потенциала (разработка проце-
дур психологического анализа, оценка профессиональной компетентности, готов-
ности к инновационной деятельности, потенциала их становления);

– психологическая оценка целесообразности содержания инновационной 
деятельности с учетом особенностей субъектов образовательного процесса (кол-
лектив педагогов, детей);

– выявление мотивов участников инновационной деятельности на началь-
ном этапе;

– участие в планировании программ профессионального совершенствова-
ния педагогов;

– прогнозирование результата с позиции психологического аспекта.
важно, чтобы психологическая грамотность педагогов становилась нор-

мой их профессиональной компетентности, помогала в инновационно  – педагоги-
ческой деятельности.

в настоящее время разрабатывается программа психолого-педагогического 
сопровождения инновационной деятельности педагогических работников, включа-
ющая в себя пять блоков: организационно-управленческий (создание подразделе-
ния психолого-педагогической службы); организационно-методический (подготов-
ка специалистов психолого-педагогической службы к осуществлению деятельности 
по психолого-педагогическому сопровождению инновационной деятельности 
педагогических работников); диагностический (разработка и осуществление мо-
ниторинга изучения готовности педагогических работников к инновационной 
деятельности); аналитический (анализ профессиональных затруднений педагоги-
ческих работников на основе результатов мониторинга и составление программы 
по преодолению выявленных затруднений); организационно-технологический 
(разработка рекомендаций для администрации образовательного учреждения по 
совершенствованию системы управления инновационной деятельностью). 
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пСиХоЛого-пеДагогичеСКое СопроВожДение 
УчаЩиХСЯ ДетСКого ДоМа-ШКоЛЫ В проФеССионаЛЬноМ 

СаМоопреДеЛении

изучая проблему психолого-педагогического сопровождения учащихся 
детского дома в профессиональном самоопределении, была изучена и проанали-
зирована литература касающиеся данной темы. литературы по вопросу профес-
сиональной ориентации достаточно много, но её круг сильно сужается, когда речь 
идет о профессиональном самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

для воспитанника детского учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, эффективное профессиональное самоопределе-
ние приобретает чрезвычайную значимость в плане включения в социум, утверж-
дения себя как самостоятельного, полноценного члена общества.

будущий профессиональный выбор воспитанника детского дома необхо-
димо начинать формировать с первых шагов его пребывания в интернате, и чем 
раньше этот процесс приобретет целенаправленность, тем более адекватным и 
осознанным будет в дальнейшем выбор конкретного вида профессиональной дея-
тельности, совершаемый воспитанником. Главное помнить, что цель профориента-
ции не определить, кем быть ребенку в будущем, а лишь подвести к взвешенному, 
самостоятельному выбору профессиональной деятельности, сформировать психо-
логическую готовность к профессиональному самоопределению.

особенности подростков группы риска, воспитывающихся в учреждениях 
социально-педагогической поддержки, усложняют процесс их профессионального 
самоопределения. инфантильность, замедленность самоопределения, незнание 
и неприятие самого себя, как личности, неспособность к сознательному выбору 
своей судьбы  – все это характеризует детей, воспитывающихся в детских домах, 
поэтому необходима своевременная помощь специалистов в профессиональном 
самоопределении. важным и значимым является формирование у воспитанников 
мотивации к получению образования, профессиональному выбору, построению 
жизненных перспектив, связанных с получаемой профессией.

Так же трудности в профессиональном самоопределении подростков  – 
воспитанников детских домов, приютов, интернатов вызваны низким уровнем их 
интеллектуального развития, несформированностью познавательных процессов: 
мышления, памяти, воображения; обедненностью эмоциональной сферы, 
неадекватной самооценкой.

Эффективность профессионального самоопределения личности зависит 
от характера педагогического сопровождения данного процесса, то есть создания 
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оптимальных условий для самостоятельного, творческого решения такой жизнен-
но важной проблемы, как осознанный выбор будущей профессиональной деятель-
ности.

изучая, опыт детских домов по проблеме профессионального самоопреде-
ления становится ясно, что не многие детские дома ведут работу в данном направ-
лении. большинство детских домов программы направленной на формирование 
готовности к профессиональному самоопределению вовсе не имеют, что усложня-
ет работу педагогов данного учреждения, либо программа реализуется не педаго-
гическим коллективом, а одним специалистом, психологом, социальным педагогом, 
что значительно снижает шансы выпускников на успешное самоопределение.

Статистика успешности обучения выпускников детских домов в выбран-
ном ими профессиональном учреждении оставляет желать лучшего.

Проанализировав работу детских домов, изучив особенности детей-сирот, 
учитывая индивидуальное своеобразие каждого подростка и общие условия вос-
питания в детском учреждении, также учитывая общевозрастные особенности 
подросткового периода, в настоящее время разрабатывается комплексная про-
грамма психолого-педагогического сопровождения воспитанников детского дома 
в профессиональном самоопределении.

Предполагается, что данная программа будет способствовать формирова-
нию мотивации к трудовой деятельности, интереса к профессиям, навыков само-
контроля готовности к профессиональному самоопределению, самостоятельности 
в выборе профессии, представления о мире профессий и их требованиям, а так же 
созданию условий для профессионального самоопределения воспитанников путем 
организации активной совместной работы всего педагогического состава.
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ЦінноСті та ЦінніСні оріЄнтаЦіЇ У СиСтеМі ЛЮДСЬКоЇ 
ДіЯЛЬноСті

Сучасне економіко-політичне становище в україні, соціокультурні перспек-
тиви державотворення висувають до індивіда нові вимоги. Суспільство потребує 
відповідальної, активної особистості, зі сформованими громадянськими, мораль-
ними якостями, високим професіоналізмом, гуманістичним світоглядом.

у суспільному житті людина стикається з багатомірністю форм поведінки, 
часто з протилежними взаємонеузгодженими способами життєдіяльності, що 
породжує питання про моральній вибір. Моральний вибір – є усвідомлене віддання 
переваги людиною тому чи іншому варіантові поведінки відповідно до особистих 
чи суспільних моральних настанов, що базуються на певних цінностях.

Формування життєвої перспективи залежить, насамперед, від вікових осо-
бливостей сприйняття теперішнього, минулого і майбутнього, має динамічний ха-
рактер і відбувається протягом всього життя людини [2 с. 3].

людина як компонент цілісної системи  – суспільства  – в процесі своєї 
діяльності розкриває власні сутнісні сили, сприяє розвиткові суспільства. При цьо-
му вона вступає у взаємні ціннісні відносини з окремими людьми і з суспільством 
в цілому. в суспільному оточенні вона виступає одночасно як діяльний суб’єкт і 
об’єкт оцінки. оцінка є специфічною формою відношення людини до дійсності, 
це схвалення або осуд різних явищ навколишньої дійсності незалежно від їх 
матеріального чи духовного походження. вона завжди залежить від цінності  – 
позитивного чи негативного значення оцінюваного для людини, суспільства або 
певної соціальної спільності.

Цінністю називається те, що здатне задовольняти людські потреби. 
Цінності поділяються на матеріальні й духовні – так само, як і діяльність, культура, 
бо культура  – це і є сукупність цінностей, створених самою людиною, людським 
співтовариством [7 с. 109].

Поняття «цінність» було введено у науку в середині XiX ст. Згодом, на 
основі всебічної та детальної розробки цього поняття, сформувалася спеціальна 
галузь філософського знання  – теорія цінностей, або аксіологія (від гр. «axios»  – 
«цінність»). одна з найпоширеніших дефініцій цінності визначає її як значущість 
певних реалій дійсності з точки зору потреб людини і суспільства. Ця категорія 
дуже тісно пов’язана з категоріями «потреба», «інтерес». Потреби, інтереси, цінності 
пронизують усі галузі суспільного життя. За їх допомогою можна дати відповіді на 
такі запитання: що людині потрібно, у чому вона зацікавлена. Це дуже близькі, але 
не тотожні поняття. Потреби людини, перетворені на інтереси, у свою чергу, пере-
творюються» на цінності. отже, цінність – є дещо позитивне, з точки зору задово-
лення матеріальних та духовних потреб людини. однак, якщо вважати феномен 
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цінності як задоволення суб’єктивних потреб, то повністю нівелюється моральний 
аспект проблеми цінностей. розуміння цінностей не може бути зведено тільки до 
задоволення будь-яких потреб особи. Точніше, самі цінності наповнюють сенсом 
існування людини і суспільства. Цінності не тільки і не стільки задовольняють по-
треби людини, а значною мірою духовно відтворюють саму людину [7 с. 110].

виходячи з цього, можна виділити два типи цінностей: ті, які задовольняють 
насущні потреби людини, обслуговують самоствердження людської особистості, та 
ті, які творять та відроджують особистість у принципово новій якості. Серед духов-
них цінностей, у свою чергу, можна виділити моральні, естетичні, пізнавальні тощо. 
духовні цінності  – це сфера суспільної свідомості, вони тяжіють до духовної сфе-
ри суспільного життя (так потреби людини здебільшого належать до матеріальної 
сфери життєдіяльності, а інтереси – до соціальної) [7 с. 111].

оцінюючи те чи інше явище, що виступає носієм цінності, людина 
встановлює його значущість, тобто відповідність чи невідповідність своїм інтересам, 
смакам, уподобанням і т.п. Залежно від міри відповідності (невідповідності) оцінка 
може виражатися в різних формах – схвалення або осуду, згоди або критики, симпатії 
або антипатії, любові або ненависті тощо. у найзагальнішому вигляді ціннісні 
властивості речей і явищ позначаються категоріями «добро  – зло», «корисність  – 
шкідливість», «краса  – потворність» і т.п. Поняття цінності співвідносне з та-
кими поняттями, як «значущість», «корисність» або «шкідливість». Значущість 
характеризує ступінь інтенсивності ціннісного відношення. людину завжди щось 
приваблює більше, щось менше, а щось взагалі залишає її байдужою. корисність 
може носити чисто утилітарний характер і стосуватися як матеріальних, так і ду-
ховних цінностей. Шкідливість – це завжди негативне ціннісне відношення людини 
до предмета цінності. Щоб набуте знання стало переконанням і спонукало людину 
до дії, вона повинна осмислити його важливість і необхідність для своєї діяльності. 
Потреби, інтереси, цілі, норми, ідеали та інші імперативи при цьому виступають 
як підґрунтя і критерії позитивного чи негативного від ношення до об’єкта оцінки, 
тобто носія цінності. останнім може бути те чи інше явище, предмет навколишньої 
дійсності або духовний феномен, який може мати для людини значущість, тобто 
цінність.

на основі, в процесі і в результаті відображення людина відбирає у 
свідомості зміст пізнаного і оцінює його з позицій потреб, інтересів, цілей, норм, 
ідеалів і т. п. оцінка є опосередковуючою ланкою між пізнанням і практикою 
(пізнання  – оцінка  – практика). одні з пізнаних людиною явищ оцінюються нею 
як потрібні, корисні, сприйнятливі, інші – як шкідливі, ворожі, несприйнятливі, ще 
інші  – як байдужі, до яких вона відноситься індиферентно. З урахуванням того, 
що одні цінності мають для людини більше, інші  – менше значення, утворюється 
ієрархія цінностей. Йдеться про таку їх систему, в якій вони розташовані залеж-
но від міри їх значення. в цьому розумінні можна говорити про вищі й нижчі 
цінності. кожній людині треба навчитися правильно визначати для себе систему, 
ієрархію цінностей, щоб керуватися нею в своєму житті, діяльності, прагненнях, 
орієнтаціях. вибір залежить і від загальнолюдських уявлень про цінності, що скла-
лися історично, і від особливостей цивілізації, культурного середовища, до якого 
належить людина, і від її власних інтересів, нахилів, уподобань тощо.
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найпершою і найвищою цінністю для людини є сама людина, її життя. 

нам поки що достовірно відомі життя, розумні істоти, цивілізація лише на нашій 
планеті Земля. Пошуки позаземних цивілізацій ще не мали успіху. не будемо пе-
редбачати кінцеві результати цих пошуків. Є навіть і таке припущення, що людська 
цивілізація на Землі – явище унікальне в нашому всесвіті. Тому життя взагалі, а не 
тільки людське, треба дбайливо оберігати як вищу цінність.

кожна людина повинна усвідомлювати свою цінність, мати почуття власної 
гідності й розуміти таку ж цінність будь-якої іншої людини, поважати її гідність; 
нікому не дозволяти ображати, принижувати себе, але й ніколи не ображати й не 
принижувати інших; не принижувати себе, але й не бути пихатим. людина справді 
високої внутрішньої культури вміє гармонійно поєднувати почуття власної гідності 
й скромність.

Поняття абсолютної цінності поширюється на всіх людей  – незалежно від 
віку, статі, раси й національності, освіти, професії, роду діяльності тощо. кожна 
людина самоцінна й цікава сама по собі, заслуговує на увагу тільки тому, що вона 
є. в процесі життєдіяльності людина має усвідомлювати свою цінність і старанно 
її оберігати. вона повинна бути здатною, виходячи з ієрархії цінностей, визначити 
найвищу мету свого життя так, щоб вона відповідала як суспільним потребам, так 
і власним духовним нахилам і прагненням; іти до цієї мети неухильно, але як ка-
жуть, не «зациклюватися» на чомусь одному, мати широке коло інтересів.

Ціннісне відношення до дійсності (зумовлене, в свою чергу, потреба-
ми й інтересами) є безумовним і найбезпосереднішим фактором, що детермінує 
активність людини. Значення цього фактора знаходить свій вираз залежно від 
міри активності, заінтересованості, від переконаності, установок, орієнтацій та 
інших суб’єктивних факторів людини. воно чітко себе проявляє в різних формах 
діяльності  – в економіці, політиці, ідеології та ін. адже кожна сфера діяльності є 
своєрідною системою цінностей. активність людей завжди спрямована на викори-
стання, збереження і розвиток цінностей або того, що ними може стати. в цьому – 
сутність ціннісного відношення до дійсності.

діяльність людини є складним цілеспрямованим процесом вирішення 
життєво важливих питань. вона характеризується осмисленням і цілеспрямованістю. 
кожна людина певною мірою усвідомлює, оцінює себе і свою актуальну діяльність, 
на основі чого формує ідеальну модель майбутнього. Такою моделлю є мета (ціль). 
людина субординує свої цілі, ставить перед собою безпосередні (найближчі), які є 
відображенням більш віддалених, до досягнення яких вона прагнутиме пізніше і т. 
п. [5 с. 130]

оскільки діяльність людей детермінована об’єктивними умовами жит-
тя, то люди ставлять перед собою не довільні цілі, а тільки такі, для досягнен-
ня яких є реальні об’єктивні можливості. Явно недосяжних цілей ні людина, ні 
суспільство, як правило, перед собою не ставлять. Це свідчить про те, що cвідома 
активна і цілеспрямована діяльність має місце тільки там і тоді, де і коли має місце 
переконаність людини в доцільності її організації. Саме тому переконання виступа-
ють як форма ціннісної спрямованості діяльності людини, як соціальна установка, 
яка передбачає не тільки певну оцінку фактів, явищ, але готовність і здатність діяти 
відповідно до цієї оцінки. При цьому вона постійно здійснює вибір між різними 
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варіантами поведінки й діяльності.

до діяльності завжди спонукає ситуація, і її спрямованість визначається, на-
самперед, соціальними і духовними характеристиками індивіда  – його інтересами, 
політичними й моральними переконаннями і принципами, правовими імперативами 
тощо. останні виступають як мотиви діяльності. Мотив як усвідомлена спонука до 
певної дії формується в міру того, наскільки людина враховує, оцінює, зважує об-
ставини, які склалися, орієнтуючись на намічені цілі. Ціннісним відношенням до 
них і породжується мотив у його конкретній змістовності, необхідній для реальної 
життєво необхідної дії. Мотив як спонука – це джерело дії, що її породжує. базою 
таких мотивів є ціннісні уявлення, які орієнтують людину в складній соціальній 
дійсності, координують її суб’єктивне ставлення до неї, спрямовують і стимулюють 
її діяльність. людина завжди певною мірою узгоджує свою діяльність і поведінку з 
нормами й цінностями природного і соціального середовища та мікросередовища.

вивчення механізму формування певної системи цінностей, глиби-
ни їх засвоєння може бути найбільш ефективним при організації й проведенні 
відповідних досліджень конкретних соціальних ситуацій. Саме там і тоді цінності 
актуалізуються, людина робить свій вибір і приймає рішення щодо подальших дій. 
важливу роль у цьому процесі відіграють ціннісні орієнтації індивіда, система його 
цінностей. в її епіцентрі завжди перебуває відповідний суспільний ідеал, на який 
орієнтується і яким керується людина в процесі цілепокладання і реалізації своїх 
життєвих проектів у діяльності [5 с. 131].

в етиці категорією, що позначає вишу цінність, є добро, яке відображає 
абсолютне, ідеально досконале. вищими моральними цінностями є такі, як правда, 
справедливість, щастя, сенс життя, любов, дружба, бо усвідомлення цих понять 
докорінно впливає на поведінку та свідомість людини. Цінність можна розгля-
дати як засіб відображення дійсності у свідомості людини, тобто суб’єктивного 
відображення об’єктивної реальності. Цінності відображаються у свідомості лю-
дей у вигляді оціночних суджень. оскільки дійсність не знає абсолютного, цінності 
мають відносний характер. критерієм оцінки виступає узагальнений образ, зразок, 
ідеал. Моральна цінність вчинку виявляється за допомогою порівнювання з визна-
ним усім суспільством ідеалом добра, який фіксується у свідомості суспільства у 
вигляді певного комплексу моральних норм, правил належної та рекомендованої 
поведінки. різні люди в одній і тій самій ситуації поводять себе неоднаково. 
різниця визначається тими цінностями, якими керувалася людина, її моральними 
позиціями.

Моральне життя людини не можна розглядати як просте засвоєння 
суми прописних істин. Здійснення того чи іншого вибору не тільки характеризує 
особистість, а також є важливішим засобом її формування. Моральний вчинок і мо-
ральна поведінка передбачають готовність обстоювати моральні цінності тоді, коли 
вони підлягають сумніву. на основі цього можна зробити висновок про надзвичай-
ну важливість ціннісних орієнтацій особистості. Сукупність сформованих, устале-
них ціннісних орієнтацій розмежовує істотне та неістотне, утворює своєрідну вісь 
свідомості, яка забезпечує духовну усталеність особистості, спадкоємність певного 
типу поведінки і діяльності. Саме тому в будь-якому суспільстві ціннісні орієнтації 
є об’єктом виховання, цілеспрямованого впливу. розвинуті ціннісні орієнтації є 
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ознакою зрілості особистості, показником рівня її соціальності.

Постійна несуперечлива структура ціннісних орієнтацій зумовлює такі 
якості особистості, як цілісність, надійність, вірність певним принципам, здатність 
до морального вибору заради ідеалів і цінностей. Суперечливість, навпаки, 
породжує непослідовність поведінки.

очевидно, що ціннісні орієнтації можуть не збігатися зі структурою 
цінностей, що функціонують у суспільній свідомості. для окремої людини може бути 
вагомим та значущим зовсім не те, що є цінним і значущим з точки зору суспільних 
інтересів і сталих норм, цінністю орієнтованої суспільної свідомості. Ця обстави-
на обумовлює різницю між ціннісними орієнтаціями особистості та орієнтаціями 
особистості на цінності, які поширені і панують у суспільстві. орієнтація на 
цінність  – є певне ставлення людини до зовнішніх настанов, норм і звичаїв. 
Ціннісні орієнтації  – це внутрішній компонент свідомості та самосвідомості лю-
дини, як і цінність, вони відіграють дуже активну роль у визначенні спрямованості 
моральної діяльності особистості [7 с. 118].
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Сучасна людина перебуває у світі медіа-систем, які за визначенням відомого 

канадського філософа та соціолога М.  Маклюена характеризуються хаотичністю 
та безмежністю механізмів впливу на аудиторію [3, с. 195]. водночас, на думку 
німецького дослідника взаємозв’язків політики на мас-медіа Г.  Штромайєра, влас-
ники засобів масової інформації (ЗМІ) усвідомлено використовують дві важливі 
тенденції маніпулюванні масовою свідомістю. Перша трендова (тенденційна) ха-
рактеристика – це мас-медійний відбір, який характеризує мас-медіа, як «вартових» 
(Gate keeper), що із різноманіття подій вибирають виключно ті, в яких є «інтерес» 
аудиторії. друга, важлива тенденція  – це мас-медійна трансформація, яка подає 
повідомлення в особливому «медіа-форматі» зі специфічною «медіа-логікою» [5, с. 
98-99].

актуальність теми дослідження полягає в тому, що в умовах релігійного 
плюралізму, що історично склався в україні, тенденції маніпулювання релігійною 
свідомістю через мас-медійні канали мають яскраво виражені риси. адже, навіть 
у порівнянні з сусідніми Польщею та росією, де виразно домінує одна конфесія, 
україна вирізняється тривалим толерантним співіснуванням різних релігій та 
конфесій. відповідно амбівалентність та багатовекторність релігійної свідомості 
українців є одним з пріоритетних об’єктів маніпулятивного впливу різних 
релігійними організацій.

Метою роботи є дослідити головні тенденції сучасних мас-медіа у контексті 
маніпулятивного впливу на релігійну свідомість українців.
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Завданнями роботи є:
• визначити зміст та характерні риси релігійної свідомості українців;
• розглянути трендові маніпулятивні техніки, які використовуються мас-

медіа у релігійній сфері в україні;
• надати пропозиції щодо захисту від маніпулятивних дій релігійних орга-

нізацій, що пропагують свою діяльність у сучасних мас-медіа.
об’єктом дослідження є релігійна свідомість українців, а предметом 

дослідження – трендові методи та прийоми маніпулювання релігійною свідомістю, 
пропаговані українськими мас-медіа.

на формування сучасної релігійної свідомості українців вплинули 
історичні та соціокультурні чинники: 1) християнізація з її історичними особливо-
стями; 2)  спадщина радянської ідеологічної системи; 3)  загальносвітові культурні 
тенденції та 4)  політизація релігійної сфери. Саме два останніх чинники наразі є 
пріоритетними для релігійної сфери.

Професор С.  квіт, аналізуючи релігійний чинник в українських мас-медіа, 
зазначає, що через появу нових медіа релігійні течії отримали можливість коре-
гування інтересів, впливу на потреби та прагнення громадян завдяки перехо-
ду від монологічного до діалогічного стилю спілкування [2, с.  183]. Мас-медійна 
трансформація є однією з найбільш поширених тенденцій маніпулятивного 
впливу ЗМІ на релігійну свідомість. наразі найбільш вдалою є класифікація 
маніпулятивних прийомів для мас-медійної трансформації російського дослідника 
Є. доценка. він зазначає про прийоми підтасовування фактів та зсув у семантично-
му полі поняття [1, с. 78].

Трендова риса ЗМІ – мас-медійний вибір, на думку українського дослідника 
Ф. хміля використовується сучасними релігійними організаціями у формі контро-
лю за поведінкою, інформацією та мисленням людей [4]. ЗМІ не використовують 
неправдивої інформації. керуючись афоризмом: «який сенс брехати, якщо того ж 
результату можна досягти, ретельно дозуючи правду?», вони активно відсортовують 
інформацію та поступово висвітлюють нібито важливі факти. наприклад, все 
більшої популярності у сучасних українських мас-медіа набуває тема псевдо греко-
католицької церкви  – так званої «секти догнала», діяльність якої дискредитує ка-
толицизм в україні. Мас-медіа систематично формують певні релігійні стереотипи 
у свідомості українців, подаючи факти про агресивну пропагандистську політику 
даної релігійної організації. нехтуючи інформацією про догматичні та ритуальні 
особливості нового релігійного руху, мас-медіа обговорює анти законні та злочинні 
дії прихильників «підгорецьких священників»: «Секта догнала пробирається в 
душі тернополян через громадські об’єднання» (новини Тернополя); «Секта до-
гнала закликає росію й білорусь ввести війська в україну» (католицький оглядач); 
«українців вербують в секту «чорне братство»: майно швидко стає «церковним»» 
(Главред) тощо.

основними методами протидії маніпулятивній діяльності мас-медіа на 
релігійну свідомість є посилення як державного, так і громадського контролю за 
діяльністю ЗМІ щодо відповідності інформації реальним фактам. Також важливим 
є привернення уваги наукової спільноти на актуальність проблеми маніпулювання 
масовими засобами інформації у сфері релігійно-церковної політики. Поява кон-
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тролю спровокує загальний процес демократизації преси й ослаблення залежності 
журналістів від власників ЗМІ.
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Становлення інформаційного суспільства призводить до того, що об-
сяги інформації стрімко зростають. однак системи переробки та зберігання не 
можуть справитися з величезними інформаційними потоками, які надходять з 
екранів телевізорів, радіопрограм, газетних статей. людині вкрай важко критично 
оцінювати одержувану інформацію, вона багато чого приймає на віру і користується 
тією інтерпретацією, яку нав’язують журналісти, діячі культури та політики. всі ці 
чинники сприяють збільшенню маніпулятивного впливу на людську свідомість, в 
якому пропаганда стає досить популярним та ефективним інструментом.

основною метою даного дослідження є з’ясування специфіки пропаганди 
як засобу маніпулювання свідомістю сучасними мас-медіа. Головними завданнями 
даного дослідження є:

1. охарактеризувати психологічні особливості пропаганди;
2. з’ясувати види пропаганди залежно від джерела;
3. визначити загальні прийоми маніпулятивного впливу пропаганди.
надзвичайно важливим надбанням, у дослідженні пропаганди як форми 

комунікації у сучасному медіа просторі, є наукові праці вчених л.  войтасика [1], 
Є. доценка [2], в. Полторака [3] та Г. Почепцова [4].

tермін «пропаганда» (від лат. рropaganda  – поширення) має багато 
визначень, основними з яких є:

1) система діяльності, спрямована на поширення знань, художніх цінностей 
та іншої інформації з метою формування певних поглядів, уявлень, емоційних 
станів, а також впливу на соціальну поведінку людей;

2) засіб маніпуляції масовою свідомістю [6, с. 271].
Проаналізувавши дані визначення, можна зазначити, що структура 

пропаганди складається з наступних елементів: адресанта, інформації, адресата і 
його дії, які імпонують адресанту і викликані впливом отриманої інформації.

в структурі пропагандистської діяльності засоби масової комунікації (ЗМк) 
є джерелами, які направляють інформацію на емоційно-вольову сферу масової 
свідомості. Зміни в цій сфері спонукають адресата зробити потрібні адресанту дії.

Пропаганда  – це не тільки засіб інформаційно-психологічного впливу 
на емоційно-вольову сферу масової свідомості, а й специфічний інформаційний 
процес. Польський фахівець з пропаганди л.  войтасик зазначає: «... пропаганда 
є специфічним інформаційним процесом. відмінність пропаганди від інших 
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інформаційних процесів у інтерпретаційному і емоційно зафарбованому характері 
відомостей, що містяться в пропагандистському повідомленні» [1, с. 227]. І далі: «у 
пропагандистській комунікації повинні функціонувати всі елементи пізнавального 
процесу. у ній має бути стимул, який сприймається людиною і викликає у останнього 
відповідні відчуття і враження, які потім за допомогою мислення включається 
в апарат пам’яті. Таким чином, інформування в ході пропаганди... повинно 
мати психологічну природу» [1, с.  230]. Інформування в системі пропаганди має 
психологічну природу, у ній функціонують всі елементи пізнавального процесу: 
сприйняття, емоції, мислення і пам’ять.

Залежно від джерела інформації, виділяють три типи пропаганди  – білу, 
сіру та чорну. біла пропаганда  – це пропаганда, що поширюється та визначається 
джерелом інформації або його офіційними представниками. Сіра – це пропаганда, 
яка спеціально не ідентифікує своє джерело інформації. чорна  – це та, яка 
презентується, видається вихідною із іншого джерела замість достовірного. більше 
всього ЗМк використовують прийомами сірої пропаганди, які ще називають 
«інформація з перших рук». Суть полягає в тому, що хибна новина подається з 
невизначених джерел та «крутиться» протягом тривалого часу на всіх теле-, 
радіоканалах та в газетах. Таку інформацію ніколи не спростовують у прямому 
ефірі, або у вигляді офіційної заяви.

відомий український соціолог в. Полторак вважає за можливе маніпулювання 
свідомістю в процесі пропаганди, «під якою розуміє дії комунікатора, спрямовані 
на зміну психологічних настанов, ціннісних орієнтацій, поведінки індивіда чи 
аудиторії незалежно від їхніх бажань» [3, с. 139].

Серед загальновідомих прийомів пропаганди виділяють:
1. «роби, як усі!»: дії тих, хто нас оточує, багато в чому визначають нашу дум-

ку й поведінку. Головну роль у нашому мисленні починає відігравати менталітет.
2. напівправда: висвітлення фактів в такий спосіб, який вигідний комуні-

катору. Замовчування негативних аспектів виробів, ідей тощо.
3. авторитетна думка: одним з найефективніших методів впливу є звер-

тання до авторитету будь-якої сфери життя. При цьому здійснюється цитування 
документів, оцінок експертів тощо, однак ім’я авторитету не повідомляється. При-
клад: «лікарі рекомендують…».

4. Гра на емоціях: Підлаштування товарів, ідей під чужі емоції.
5. Повторення: пропаганда, по суті, завжди повинна бути простою і без 

кінця повторюваною. в остаточному підсумку, найефективніших результатів у 
впливі громадською думкою досягне той, хто здатний звести проблеми до найпро-
стіших слів і виразів та буде безперервно повторювати їх у спрощеній формі. Тому 
кваліфіковані редактори телепередач доводять текст до примітива, часто викидаю-
чи з нього логіку й зв’язний зміст, заміняючи їх асоціаціями та грою слів.

6. негативні вислови про суперників [2, c. 264].
отже, засоби масової комунікації мають у своєму арсеналі та використову-

ють різні способи й технології впливу на громадськість, зокрема пропаганду, з ме-
тою змінити суспільні думки на користь маніпулятора. Маніпулювання вважається 
найбільш ефективним, якщо суб’єкт впливу не помітив маніпулювання і поступо-
во змінює свої ідеї та переконання.
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СиСтеМЫ

Профессиональная деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (уиС) имеет динамичный и не однородный характер. Среди основных 
компонентов, определяющих личностные особенности человека, можно выделить 
темпе рамент и характер. Темперамент играет важную роль, так как имеет физио-
логическую основу и определяет способности нервной системы действовать в раз-
нообразных ситуациях и справляться с нагрузками. Темперамент наследуется ге-
нетически, не изменяется и не тренируется в течении жизни. учет особенностей 
темперамента в профессиональной деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов в целом и сотрудников уголовно-исполнительной системы в частно-
сти может способствовать повышению удовлетворенности трудом, эффективности 
и качества выполнения служебных обязанностей. от темперамента зависит фор-
мирование характера, динамические особенности поведения человека, его инди-
видуальность. исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что темперамент 
неотделим от личности и имеет важное значение при выборе и реализации про-
фессиональной деятельности. важно также отметить, что наличие того или иного 
темперамента не является абсолютным залогом успеха в профессиональной дея-
тельности, но будет существенно влиять на возможности психики и организма.

учение о темпераментах выдвинул древнегреческий врач Гиппократ в V в. 
до н.э.. в дальнейшем римский врач Гален во ii в. н.э. сформулировал гуморальную 
теорию, согласно которой соотношение крови (sanguis), лимфы (phlegma), желчи 
(chole) и черной желчи (melan chole) определяет психическое состояние и поведе-
ние че ловека. конституциональная теория Э. кречмера и у. Шелдона, предприни-
мает попытку связать типы темпераментов с конституцией, строением тела чело-
века, с со отношением его отдельных частей и тканей. Связь центральной нервной 
системы и темперамента особенно изучались в 20—30-е гг хх века. отечественный 
физиолог и.П. Павлов, разработал учение о типах высшей нервной деятельности, 
определяющих типы и свойства темпераментов. в основу физиологической теории 
темперамента положены три свойства нервной системы: сила, уравновешенность, 
подвижность.

Сила проявляется в способности нервной системы выдер живать длитель-
ное воздействие, не приходя в состояние запредельного торможения.

уравновешенность нервной системы  – означает соответствие силы воз-
буждения силе торможения.

Подвижность нервных процессов  – это быстрота и легкость сменяемости 
процессов возбуждения и тормо жения.
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Сочета ние данных свойств формирует разные типы нервной системы, и 

служат физиологичес кой основой традиционных четырех типов темперамента: 
сангвиник – сильный, уравновешенный, подвижный тип нервной системы; флегма-
тик – сильный, уравновешенный, инертный тип нервной системы; холери к – силь-
ный, неуравновешенный тип нервной системы с преоблада нием возбуждения над 
процессами торможения; меланхолик  – слабый, неуравновешенный, инертный тип 
нервной системы.

учение и.П.Павлова в 50-60-х гг получило продолжение в научных ис-
следованиях б.М. Теплова, в.д. небылицына и других. они показали, что «сама 
структура свойств нервной системы как нейрофизиологических изменений тем-
перамента много сложнее, чем это представлялось ранее, а число основных ком-
бинаций этих свойств гораздо больше, чем это предполагалось и.П. Павловым». 
Таким результатом стала двенадцатимерная класси фикация свойств нервной си-
стемы человека на основе сочетаний по крайней мере восьми первичных (сила, 
подвижность, динамичность и лабильность по отношению к возбуждению и со-
ответственно к тормо жению) и четырех вторичных (уравновешенность по силе, 
подвижнос ти, динамичности и лабильности) свойств. какой темперамент луч-
ше для сотрудника уиС? отвечая на данный вопрос необходимо отметить, что 
использование ценностного подхода и деление типов темперамента на «плохие» 
и «хорошие», является не корректным [1, с. 162-164]. в данном случае наиболее 
актуальным является определение адаптивных возможностей центральной нерв-
ной системы к конкретным видам деятельности. Являясь врожденным свойством, 
темперамент представляет ту базу, на которой происходит процесс развития пси-
хических познавательных процессов, формирование характера, эмоционально-
волевой сферы, ценностных ориентаций и т.д.

исходя из основных свойств тем перамента человека, можно прогнозиро-
вать к какой деятельности он больше всего склонен.

Служба в уголовно-исполнительной системе, как и любая другая правоо-
хранительная деятельность, предъявляет повешенные требования к особенностям 
нервной системы, темпераменту и психики в целом. в случае игнорирования дан-
ных требований сотрудник может испытывать нагрузки, с которыми в силу осо-
бенностей темперамента ему будет сложно справляться и это повлечет дополни-
тельные затраты энергии. Это конечно не означает что при наличии того или иного 
типа темперамента человеку запрещено занимать должности в уиС, это означает, 
что ему придется работать над собой, особенно в тех видах деятельности, которые 
предъявляют повешенные требования к нервной системе. человек может скоррек-
тировать и направит особенности темперамента своим характером, волевыми про-
цессами [2, с. 21].

исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что темперамент необ-
ходимо оценивать с позиции адаптивных возможностей человека к конкретным 
видам деятельности со свойственными для данной деятельности типичными си-
туациями, предъявляющими к психике человека определенные повышенные тре-
бования.

Так необходимо понимать, что деятельность сотрудника отряда специ-
ального назначения будет разница от деятельности сотрудника воспитательного 
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отдела исправительной колонии. да и в самом отряде специального назначения к 
разным должностям предъявляются разные требования к особенностям темпера-
мента. например, должность снайпера требует сдержанности, умения переносить 
одиночество, иметь устойчивое внимание и мышление, способность к выполнению 
однотипных операций, что больше свойственно флегматическому темпераменту. а 
должность сотрудника штурмового отделения требует реактивности, активности, 
эмоциональной подвижности, умения действовать в ограниченное время в огра-
ниченных условиях, что больше свойственно темпераменту холерика или сангви-
ника.

развивая данную мысль можно систематизировать особенности темпера-
мента и должностей в подразделениях уиС.

Тип темперамента сангвиник широко востребован в условия деятельности 
уиС, больше подходит для таких должностей как: начальник отряда отдела воспи-
тательной работы с осужденными исправительной колонии, инспектор отдела без-
опасности, оперуполномоченный оперативного отдела исправительной колонии 
или следственного изолятора, начальник караула отдела охраны или следственного 
изолятора.

Тип темперамента холери к необходим на должностях где требуется бы-
строта реакций и молниеносная активность, например сотрудник штурмового от-
деления отряда специального назначения, инструктор боевой и физической под-
готовки исправительного учреждения.

Тип темперамента флегматик в уиС может быть наиболее актуальным 
на таких должностях как снайпер отряда специального назначения, инструктор-
взрывник отряда специального назначения, инструктор-кинолог кинологического 
отделения, инженер группы технического обеспечения связи и вооружения отдела 
охраны.

Тип темперамента меланхолик наиболее адаптивен будет на должностях 
с наименьшей эмоциональной и физической нагрузкой, среди таких должностей 
можно назвать должности цензора оперативного отдела исправительной колонии 
или следственного изолятора, сотрудника секретариата, инспектор аналитического 
отдела исправительного учреждения, сотрудника отдела тылового обеспечения.

Подразделения уголовно  – исполнительной системы представляют собой 
огромный механизм с разнообразными направлениями деятельности. учет свойств 
темперамента, адаптивных возможностей нервной системы к той или иной дея-
тельности, позволит избежать излишних психогенных потерь среди личного соста-
ва и оптимизировать процесс профессионального развития сотрудника, повысить 
его эффективность в профессиональном плане.

БиБЛиограФичеСКиЙ СпиСоК
1. Стреляу Я. роль темперамента в психическом развитии. М., 1982 С. 162-164 

2. дубинин н.П., карпец и.и., кудрявцев в.н. Генетика, поведение, ответствен-
ность: (о природе антиобщественных поступков и путях их предупреждения). 
М., 1982. С. 21.



84

Badania naukowe naszych czasów 
SEKCJA 23. FIloZoFIą. (ФиЛоСоФСКие наУКи)

ПОД- СЕКЦИ Я 4. Социальная философия
Фомина а.а.

студентка красноармейского индустриального института доннТу
Дяченко н.и.

к.и.н., доцент, завкафедры СГП красноармейского индустриального 
института доннТу

Белецкая Л.Л.
ст. преподаватель кафедры СГП красноармейского индустриального 

института доннТу

thE ProBlEM oF MoDErN SoCIEty IN JoSE ortEgA y gASSEt’S 
CoNCEPtIoN

Abstract: The article adduces a definition of the “mass society” notion, basing 
it on Jose ortega y Gassets’s ideas; the reasons for the origin of this phenomenon and 
its peculiarities are investigated, feasible consequences of its development for society in 
general are also forecasted.
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The development of modern society sets new tasks for man and mankind. on 
the one hand, society needs a “useful”, knowledgeable, active man, on the other hand, 
considerable expenses are made for socialization of such personality. Therefore, modern 
society gives a man an opportunity not to work, but to be an observer and consumer of 
social benefits. investigation into this contradictory phenomenon began as far back as 
the 30-40-s of the 20-th century. one of the most interesting ideas for consideration and 
scientific analysis is Jose ortega y Gasset’s conception of the causes and effects of the 
development of consumer’s “mass” society under modern conditions, which is the aim of 
this article.

to achieve this aim we have analyzed ortega y Gasset’s work “The revolt of 
Masses”, as well as Emile Durkheim’s work “on the Division of Social Labour”.

in his work “The revolt of Masses” ortega y Gasset calls modern society “mass” and 
not otherwise. “Mass is an average man. it is a man to such an extent as not to differ from 
the rest of people, but to repeat a common type” [4]. ortega calls mass those people who are 
not depressed, but satisfied with their own dissimilarity. “Let’s imagine,  – the philosopher 
writes, – that the most common man, trying to assess himself with a special measure, asking 
himself if he has some talent, skill, merit, makes sure that he hasn’t got any. This man starts 
to feel a mediocrity, a wretched, ungifted and dull person. but not mass” [4].

The well-known French sociologist and philosopher Emile Durkheim in his work 
“on the Division of Social Labour” gives the following definition of mass: “hypothetically, 
mass is the simplest form of community, based on an absolute similarity of its members” 
[3]. Thus, a conclusion can be made that mass is the simplest form of absolutely identical 
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and don’t experience any discomfort because of this.

ortega calls the 19-th century “the father” of mass man. it is just then that a man’s 
life became really material in all respects. “never before did a common man satisfy his 
everyday needs at such a wide range… that thing, which was considered a luck before and 
gave rise to humble gratitude to his destiny has become the right, which is not blessed 
but demanded” [4]. Thus, from the middle of the 19-th century man doesn’t see any social 
obstacles in front of him. This new mass man’s world is based on “the three whales”: liberal 
democracy, experimental science and industry. “it is thanks to these three factors, that 
the 19-th century… placed a huge mass of society into life conditions, which were quite 
opposite to everything the average man had been accustomed to before”. So, the 19-th 
century can be rightly called revolutionary, as revolution is not an attempt upon the order, 
but introduction of a new order discrediting the habitual one.

So, what is the outcome of this revolution? what has it given the world? ortega 
gives a simple answer: a spoilt child in the person of a mass man. Moreover, he shows 
the features of this “self-satisfied ignoramus”: unlimited growth of everyday needs and, 
consequently, unrestrained expansion of his own nature; inborn ingratitude to everything 
that has come to make his life easier. besides, “… this mass is mostly worried about its own 
welfare” [4], that is, accepting all the benefits of civilization as his due, which goes without 
saying, the average man doesn’t see another duty for himself, but to demand these benefits 
with conviction, solely by the right of his birth.

in one of the chapter of ortega’s work “The revolt of Masses” he adduces this 
notion: “mass indignation” or “consciousness hermitism”. Man has provided himself 
with a range of notions. he thinks they are sufficient and considers himself spiritually 
perfect. and experiencing no need in anything from the outside he finally shrinks into 
this circle. Such is the mechanism of “aloofness” (“estrangement”) [4]. So a mass man 
considers himself perfect and has no doubts of this in the least. Consequently, he is not 
only reluctant to develop his opportunities and abilities but he doesn’t even use them – he 
just estranges himself from the outer world. it is in this, that specifity (a special character) 
of our time results: “he [mediocrity] declares and affirms his right for banality or, in other 
words, he affirms commonplacement as the right” [4].

today an average man is an absolutely undeniable specialist in all spheres of life 
(let’s recall, how during the elections everyone, like an expert, discusses politicians’ those 
or other steps, or during a football match every second man knows how to kick a goal). 
Such confidence in himself and in his rightness results in utter inability to listen – a mass 
man can only “judge, decide, bring in a verdict”. Moreover, remaining deaf and blind, he 
interferes in all social problems and imposes his “views” on others.

according to ortega, a mass man is, first of all, an embodiment of mediocrity. 
to sum up the above said we can point out the following basic psychological features of 
a mass man:

1) a latent and inborn sensation of life’s easiness and abundance;
2) a feeling of one’s superiority and omnipotence, that, naturally, impels one t 

accept oneself as such and to consider one’s mental and moral level to be more than 
sufficient;

3) a wish to interfere in everything imposing one’s poverty of ideas impudently, 
urgently, unreservedly.
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“The world has always been inhomogeneous unity of mass and independent 

minorities. today the whole world is becoming a mass” [4]. not numerous minorities still 
exist. Their elements name themselves marginal subjects or non-conformists.

a marginal subject is a person, whose position in society, lifestyle, outlook, origin 
etc., do not fit the general mass [1]. Earlier this notion was equivalent to the notion “exile” 
and had a rather contemptuous colouring; at present a marginal person is merely taken as 
a person different from the majority in his views of life and society.

nonconformism is an individ’s striving to support and uphold the lines, opinions, 
behaviour etc., contrary to those dominating in this society or group [2].

actually, all these people (marginal subjects and non-conformists) can be united 
into a small group and named “differently minded”. “For creation of a minority of any 
kind,  – ortega writes,  – first, it is necessary for everyone to fall away from the crowd 
for some special or personal reasons” [4]. proceeding from the definition of the notions 
“marginal subject” and “non-conformism”, we can draw a conclusion that these reasons 
are: views of society, the system of values and self-esteem, which are different from those 
generally established. in other words, marginal subjects and non-conformists are people 
with a bright individuality, personalities and not elements of mass.

Thus, it’s not surprising, that in most cases such minorities find themselves in 
opposition to the state and to the government, in particular. according to ortega “… a 
man, willingly or unwillingly, due to his nature is destined to seek the highest principle. 
The man, who finds it by himself, is the chosen one; that, who doesn’t find, gets it from 
second hands and becomes mass” [4]. So, mass is the basis for the existence of the state, 
and, moreover, it strengthens its position in every way. “he [a mass man] is proud of the 
state, he knows that it is the creation of people’s hands, that it is built by definite people 
and rests on definite human values…” [4]. he identifies himself with the state because 
he is aware of the state’s lack of individuality as well as of his own. to some extent mass 
repeats the saying ascribed to Louis XiV: “The state is me”, and, consequently, “… it won’t 
loose the chance, under any pretence, to use the levers in order to crush any creative 
minority which irritates…” [4]. Such blind mass’s conviction in its power is fraught with 
a great danger  – the state will once and for all eradicate any social spontaneous activity, 
though it were politics, science or production, otherwise it may seem that it’s just mass 
that acts by way of the state’s ignorance.

in one of the last chapters of “The revolt of Masses” Jose ortega y Gasset puts a 
rather difficult question to himself: “who will guarantee that mass’s dictates won’t force 
the state to do away with a personality and so once and for all extinguish the hope for 
the future?”

The answer to this question can be found in some books, published in the first 
half of the 20-th century. These are anti-utopian novels “brave new world”, “1984” and 
“we” by aldous huxley, George orwell and yevgeny Zamyatin accordingly. and this 
answer is rather flat – no one.

Moreover, in the books mentioned the authors make unfavourable forecast as to 
the development of society, which are rather hyperbolized, but have the right for existence 
and reflect ortega y Gasset’s own basic ideas. Thus, the events of all the three novels 
take place in world-wide states, whose population is deprived of any individuality, of the 
right for independent thinking, human feelings and even for names (letters and numbers 
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instead of names and surnames in Zamyatin’s novel). besides, individuals are subjected to 
hard political and social propaganda, that, in fact, is an allegory for the totalitarian regime 
in the uSSr of that time. another idea runs all through the mentioned novels – love of 
the state must oust any other manifestation of love. Moreover, family and marriage are 
considered to be obscene and “everyone’s right for everyone” is declared (“we”).

Thus, as we see Jose ortega y Gasset was not the only one, who took an interest 
in the development of society and the state’s role in it at the beginning of the 20-th 
century. The value of his conception lies in the fact that he defined and analyzed new 
phenomena in the development of society. taking into consideration that as far back as 
the end of the 19-th – the beginning of the 20-th century this problem exceeded the limits 
of philosophical interest only and affected all the spheres of society’s social and spiritual 
life, it became urgent and, therefore, the statement of the problem itself gives hope for an 
optimistic forecast.
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«toKIo JoKIo» КаК приМер ВоенноЙ аМериКанСКоЙ 
аниМаЦионноЙ пропаганДЫ ВтороЙ МироВоЙ ВоЙнЫ

анализируется образ японца, представленный в американском пропаган-
дистском анимационном фильме 1943  года «tokio Jokio». Показывается, что этот 
образ отражает социальный стереотип относительно японцев как носителей «жёл-
той угрозы» и что он был использован американской военной пропагандой с целью 
дегуманизации образ врага.

Ключевые слова: образ, Япония, анимация, пропаганда, дегуманизация, 
расизм.

The image of the Japanese presented in film «tokio Jokio» is analysed in the pa-
per. it’s shown that the image mirrors the social stereotype about the Japanese as bearers 
of the «yellow peril» and that the image was used by the american war-propaganda for 
the dehumanizing of the image of the enemy.

Key words: image, Japan, cartoons, propaganda, dehumanization, racism.

в 1986 году американский историк джон в. доуэр написал книгу «война без 
пощады: раса и власть в Тихоокеанской войне» [5]. в этой книге дж. доуэр изучает 
значимость американского и японского национализмов и расизмов во время вто-
рой мировой войны. Так, дж. доуэр показывает, что, в общем, американская пропа-
ганда против японцев подкреплялась образами так называемой «жёлтой угрозы» 
в литературе, кино и, тем самым, в американском массовом сознании. именно эти 
образы, вероятно, подогревали американский расизм против японского народа.

особую роль в американской военной пропаганде против Японии сыграли 
анимационные фильмы, в которых изображалась «зловещесть» японцев, назван-
ных героем даффи даком в одном из мультфильмов тех лет, как «презренные» (de-
spicable). Причём, и это очень важно, эта «зловещесть» подавалась как нечто, при-
сущее самим японцам, то есть их нации и даже расы.

Самыми расистскими из американских пропагандистских анимационных 
фильмов можно считать «you’re a Sap, Mr. Jap» (буквально с английского языка мож-
но перевести как «Ты – болван, мистер япошка»), анимационный фильм 1942 года из 
серии фильмов о морячке Попайе, «bugs bunny nips in the nips» (название этого филь-
ма трудно однозначно перевести, можно дать только приблизительный перевод: «багз 
банни лавирует между япошками»), анимационный фильм 1944 года из серии о багзе 
банни, и «tokio Jokio» («tokio Jokio» приблизительно можно перевести с английского 
как «Токийская шутка») 1943 года. Первые два фильма похожи по сюжету: и там и там 
морячок Попай и багз банни ведут бой с японцами. Третий фильм представляет собой 
анимационную пародию на чёрно-белые киножурналы.

Следует подчеркнуть, что придание «tokio Jokio» формы киножурнала пре-
вращает анимационный фильм в весомый достоверный документ, пытающийся за-
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маскировать полную вымышленность всего показанного в фильме. использование 
в «tokio Jokio» приёмов киножурналов, цель которых не только информировать, 
но и пропагандировать, создаёт флёр достоверности вокруг вымысла. Таким обра-
зом, «tokio Jokio» выступает одновременно как источник информации и как про-
паганда – и тем самым как миф в бартовским смысле этого слова [1, с. 249], так как 
он предстаёт одновременно как констатация и как внушение. в этом заключается 
исключительность «tokio Jokio» в истории американской военной анимационной 
пропаганды времён второй мировой войны.

в настоящей работе я предлагаю анализ образа японца, представленный 
в анимационном фильме «tokio Jokio». ниже образ японца в «tokio Jokio» будет 
проанализирован на трёх уровнях:

1. образ японца, представленный в «tokio Jokio»;
2. Цель образа японца, представленного в «tokio Jokio»;
3. Происхождение образа японца, представленного в «tokio Jokio».

1. образ японца, представленный в «tokio Jokio»
анимационный фильм «tokio Jokio» был создан американской кинокомпа-

нией warner bros. Мировая премьера состоялась 15 мая 1943 года. Продолжитель-
ность фильма составляла всего 7  минут. в качестве режиссёра фильма выступил 
норм Мак-кейб, а сценариста  – дон кристенсен. все роли в фильме озвучил Мэл 
бланк.

анимационный фильм «tokio Jokio» начинается с того, что закадровый го-
лос сообщает зрителю, что фильм, захваченный у японцев, будет сейчас показан. 
рассказчик утверждает, что это типичный образчик злобной пропаганды так на-
зываемых «Japanazi», то есть японских нацистов (фашистов). Фильм открывается 
сценой, в которой петух собирается кукарекать, провозглашая тем самым восход 
солнца, и неожиданно превращается в потирающего свои руки-крылья стервятни-
ка в очках и зубами внезубной дуги. За ним появляется восходящее солнце с флага 
Японии. Закадровый голос говорит: «ку-ка-ре-ку, Пожаруйста!», показывая таким 
образом, что этот стервятник японский.

Первый сегмент анимационного фильма  – «Гражданская оборона». За-
кадровый голос гордо представляет японскую систему оповещения о воздушной 
тревоге, которая на поверку оказывается двумя японцами в кимоно, которые по 
очереди колют друг друга в ягодицы иголкой, что, скорее всего, должно намекать 
на непристойный японский жест рукой, кантё. далее показывается пост прослу-
шивания, который в буквальном смысле представляет собой столб со шпоночным 
пазом, вокруг которого постоянно бегает маленький японец и ко всему прислу-
шивается, и самолёт-разведчик, который по-английски называется «aircraft spot-
ter». на этот самолёт какой-то японец наносит краской чёрные пятна, по-английски 
«spots». То есть здесь – игра слов: spotter – это то, на чём есть spots. Потом камера 
показывает штаб противопожарных мер, который уже сгорел дотла. удивлённый 
закадровый голос восклицает: «о, сын оружия. Сришком поздно!» Таким образом, 
показывается, что все те меры, которые предпринимаются японцами, чтобы защи-
тить гражданское население, как минимум, не эффективны из-за глупости самих 
японцев.
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в завершении первого сегмента показывается урок о том, что делать при 

падении зажигательных бомб. Показывается текст, который утверждает, что ни-
когда не следует приближаться к зажигательной бомбе первые пять секунд. Появ-
ляется маленький японец с зонтиком, читает текст, смотрит на свои часы (которые 
украшены нацистской свастикой), чтобы посчитать секунды, и далее… жарит со-
сиску над фитилем бомбы. Затем он взрывается и в следующем кадре показывается 
этот же японец, только вместо его лица чёрная дыра от взрыва; японец говорит: «о, 
потеряр лицо, пожаруйста!», таким образом, стыдя себя прилюдно.

второй сегмент анимационного фильма  – «кулинарные советы». в кадре 
появляется генерал хидэки Тодзё в качестве повара. Тодзё объясняет, какие вкус-
ные он делает клубные сандвичи (состоит из трёх ломтиков хлеба, проложенных 
двумя слоями начинки из мяса, сыра, помидор, салата и т. п.): карточка норми-
рования хлеба разрезается надвое, кусок карточки нормирования мяса кладётся 
между ними, затем это всё съедается. всё это завершается тем, что Тодзё бьёт себя 
по голове дубинкой. Здесь опять игра слов: клубный сандвич по-английски «club 
sandwich», а одно из значений английского слова «club» – «дубинка»; отсюда: когда 
Тодзё поел можно сказать «дубиночного сандвича», он бьёт себя дубинкой (види-
мо, часть рецепта сандвича).

Третий сегмент анимационного фильма  – модное шоу, в котором пред-
ставляют новую японскую победоносную военную униформу: нет манжеток, нет 
складок, нет лацканов и… нет униформы! чтобы это продемонстрировать, пока-
зывается голый маленький японец, дрожащий от холода и, поэтому, пытающийся 
согреться от пламени свечи.

в четвёртом сегменте анимационного фильма «красный Тога-сан» осве-
щает события японского спорта. Показывается японский «король удара» в своём 
бейсбольном снаряжении и со своим трофеем (причём трофей и голова спортсме-
на обладают похожей формой). неожиданно появляется муха, которую «король 
удара» пытается убить мухобойкой, но промахивается и теряет её. в ответ муха 
хватает мухобойку и укладывает ею японца наземь. После чего муха забирает тро-
фей японца и улетает.

Пятый сегмент показывает новости. череп в заголовке превращается в 
лицо адмирала исороку Ямамото, сидящего за столом. он представляет себя и 
встаёт из-за стола, двигаясь на ходулях, чтобы казаться выше. он говорит зрите-
лям, что «будет диктовать мир в белом доме». редакционная заметка появляется на 
экране, сообщая, что «Эта комната забронирована за адмиралом Ямамото». когда 
заметка исчезает, показывается комната с электрическим стулом под похоронный 
марш Шопена.

Потом появляется генерал Масахару хомма, который, следуя закадровому 
голосу, демонстрирует «японского хладнокровие и спокойствие во время воздуш-
ного налёта». хомма, однако, делает совершенно противоположное сказанному. от 
испуга хомма прячется в ствол дерева, где обнаруживает скунса. увидев японского 
генерала, скунс надевает себе на голову противогаз, показывая тем самым степень 
испуга генерала.

Шестой сегмент  – «Сообщения из “оси”». антропоморфный осёл с моно-
клем, опознаваемый по табличке на его столе «лорд хи-хоу  – главный балабол», 
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кричит громко перед микрофоном о том, что «Фюрер только что получил почто-
вую открытку от друга, отдыхающего заграницей». Здесь не совсем понятно, кто 
это такой «лорд хи-хоу»  – то ли американо-английский радиоведущий и нацист-
ский коллаборационист уильям джойс, прозванный «лордом хоу-хоу», то ли Фред 
в. кальтенбах, который сам себя прозвал «лордом хи-хоу». дальше показывается 
Гитлер, который читает текст открытки «Желаю, чтобы ты был здесь», а затем смо-
трит на обратную сторону открытки, где нарисован рудольф Гесс в тюремном лаге-
ре. Гитлер выглядит удивлённым. в следующем кадре показываются «знаменитые» 
руины древнего рима, а затем Муссолини, сидящий на руинах современного рима.

Седьмой сегмент сосредоточивается на японских военно-морских дости-
жениях. Показывается огромная подводная лодка под слова закадрового голоса: 
«Простроена с опережением графика на три недели». однако лодка оказывается 
достраивающейся моряками под водой и, в конце концов, терпит крушение. По-
казывается другая подводная лодка, внутри которой моряки играют в игровые ав-
томаты.

далее показывается моряк-камикадзе, управляющий кайтен (торпеда). За-
кадровый голос сообщает зрителю, что пилот торпеды не боится умереть, но ког-
да голос спрашивает пилота, то пилот начинает кричать, чтобы его выпустили из 
торпеды.

в заключительных сценах показывается, как самолёт с японского авианос-
ца в буквальном смысле выстреливается с помощью огромной катапульты в виде 
рогатки; как другой самолёт садится на японский авианосец с помощью специфи-
ческих шасси (в роли шасси выступает маленький человек, скорее всего  – китаец, 
который едет на трёхколёсном велосипеде, прикреплённом к самолёту, явно  – на-
мёк на рикшу); как авианосец, который несёт на себе обломки разбитых самолётов); 
как минный тральщик (лодка с двумя руками, которые в буквальном смысле сме-
тает мины,  – по-английски минный тральщик называется «mine sweeper», то есть 
буквально: «сметающий мины», поэтому минный тральщик японцев изображён 
с метлой) случайно взрывается и вместо него появляется буй с табличкой «При-
скорбный инцидент, пожаруйста!» Собственно на этом фильм заканчивается.

в анимационном фильме «tokio Jokio» все японцы показываются малень-
кого роста с маленькими ногами и удлинёнными руками. более того, у них всех 
маленькие носы, зубы внезубной дуги и большие оттопыренные уши. По всей ви-
димости, это было сделано, чтобы у зрителя японцы ассоциировались с человекоо-
бразными обезьянами, такими как шимпанзе, гориллы, орангутаны или гиббоны.

кроме того, все японцы показаны с узким разрезом глаз. Это позволяет ав-
торам фильма выдвинуть допущение, что у японцев проблемы со зрением. именно 
поэтому все японцы в «tokio Jokio» носят очки (даже стервятник в начале филь-
ма). в какой-то мере ношение очков в фильме выполняет функцию распознавания 
японца.

вероятно, физического сходства японцев с обезьянами авторам «tokio Jok-
io» показалось мало; они решили показать японцев отсталыми в культурном плане, 
чтобы подчеркнуть их дикость, тем самым, усилив ассоциации с обезьянами. Так, 
в фильме высмеивается известная японская вежливость с помощью постоянного 
употребления слов: «пожалуйста», «прискорбно» и «великодушно».
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высмеиванию в «tokio Jokio» подлежит и язык японцев: в начале каждого 

предложения герои фильма произносят множественные «о!». кроме того, герои 
постоянно вместо звука «л» произносят звук «р» (что при желании также может 
быть рассмотрено как расовый признак, свидетельствующий о неразвитости голо-
сового аппарата японцев).

в общем, японцев в «tokio Jokio» показывают как бескультурных, а зна-
чит  – как глупых и бессмысленно жестоких людей. в целом и сам анимационный 
фильм, пародирующий чёрно-белые киножурналы, является свидетельством куль-
турной недоразвитости японцев, так как японцы даже нормальный киноальманах 
сделать не могут, не выставив себя дураками.

в итоге основной идеей анимационного фильма «tokio Jokio» является то, 
что японцы есть некоторое подобие обезьян («жёлтые обезьяны»), что-то вроде 
шимпанзе, горилл, орангутанов или гиббонов, этакие дикие получеловеки, кото-
рые не могут создать человеческую культуру, а только заимствовать какие-то её 
элементы (да и то – могут пользоваться ими только в меру своих умственных спо-
собностей).

2. Цель образа японца, представленного в «tokio Jokio»
для чего собственно создавался такой образ японца, физически и культур-

но, а в целом  – расово, неполноценного, этакого получеловека или недочеловека? 
ответ, как я думаю, лежит в области социальной психологии, а именно: чтобы де-
гуманизировать образ врага.

Современные психологические исследования показывают, что дегуманиза-
ция другого индивида является социально-психологическим процессом, который 
осуществляется, как минимум, на двух уровнях:

1) дегуманизация самого себя: индивид учится эмоционально отстранять-
ся от своих жертв, клиентов и т. п. для эффективного выполнения своей работы, 
например, в таких профессиях, как адвокат, врач, полицейский [12, p. 16];

2) дегуманизация объекта: здесь уже процесс носит всеобщий характер, 
обычно во время войны. враг представляется как получеловек и сводится к «вещи», 
которая потенциально опасна [12, p. 16]. Представление врага как получеловека яв-
ляется необходимым паттерном, чтобы мобилизовать общественную поддержку, 
когда страна вступает в войну.

американский философ Сэм кин предлагает следующую классификацию 
практик дегуманизации [9]:

a) враг как порождение паранойи: внешняя сила что-то замышляет про-
тив сообщества;

b) враг бога: оправдывается жестокое возмездие подобное «крестовым по-
ходам»;

c) враг как «варвар»: разрушитель культуры;
d) враг как насильник: разрушитель родины;
e) враг как зверь, насекомое, рептилия;
f) враг как носитель гибели населения.
Проекция образа врага на противника рождает национальное единство и 

чувство патриотизма, что позволяет сражаться со злом в лице другого. Это влечёт 
за собой некоторый эмоциональный катарсис, то есть высвобождение неприем-



93

Научные исследования современности
лемых с точки зрения общественной морали в мирное время эмоций у тех людей, 
которые их испытывают (держат в себе), посредством проекции этих эмоций на 
других в соответствии с так называемым «механизмом пятнистого луча» («mote-
beam-mechanism») Густава ихайзера [8]. как ни странно, такого рода «разрядка» 
делает людей более человечными [6, p. 450].

исследования показывают: чем сильнее враг отличается физически и куль-
турно от своей жертвы, тем легче врага дегуманизировать. указанный выше меха-
низм ихайзера свидетельствует о том, что рассеяние отрицательных эмоций тре-
бует, чтобы индивид развивал в себе невосприимчивость (нечувствительность), 
чтобы быть в дальнейшем эмоционально отстранённым, независимым [12, p. 6].

возвращаясь к образу японца в «tokio Jokio», следует отметить, что дегу-
манизация образа японца преследовала две цели. Первая цель заключалась в том, 
чтобы оправдать действия правительства СШа по интернированию американских 
граждан японского происхождения (так называемых «исэй» и «нисэй) в концен-
трационные лагеря во время второй мировой войны [12, p. 60-62].

вторая цель заключалась в том, чтобы вызвать чувство превосходства у 
белых американских солдат над японцами, чтобы поднять их боевой дух. в этом 
смысле показательны слова одного американского морского пехотинца, воевавше-
го против японцев во второй мировой войне: «Японцы были идеальным врагом. 
у них было много черт, которые американские морские пехотинцы могли ненави-
деть. Физически они маленькие, со странным цветом кожи и, по некоторым стан-
дартам, непривлекательные. Пехотинцы не думали, что они убивают людей. они 
уничтожали диких животных» (цит. по: [13, р. 54]). Такой взгляд на врага породил 
у американских солдат представление о японцах как о дичи: «в умах американских 
солдат бой с японцами напоминал охоту, объектом которой было убийство хи-
трых, но однозначно человеческих существ» [13, р. 55]. С полей боевых действий 
поступали сообщения о том, что американские морские пехотинцы коллекциони-
руют зубы убитых в бою японских солдат. Самым противоречивым в этом смысле 
было письмо, написанное девушкой своему парню, морскому пехотинцу, и опубли-
кованное 22 мая 1944 года в журнале «Life»; в этом письме девушка просила своего 
парня, чтобы тот прислал ей «челюсть японца» [13, р. 63].

в целом обе цели отражают одну главную цель, характерную для мифов, 
которыми являются пропагандистские тексты в широком смысле этого слова,  – а 
именно: создать алиби [1, c. 248-249] как для американского правительства, так и 
для американских солдат. алиби позволяло американскому правительству и аме-
риканским солдатом совершать безнаказанные действия в отношении японцев.

3. происхождение образа японца, представленного в «tokio Jokio»
Примеры с американскими морскими пехотинцами показывают, что дегу-

манизирующая (расистская) военная пропаганда СШа против японцев во время 
второй мировой войны была невероятно эффективной, что, к примеру, не наблю-
далось в отношении немцев или итальянцев, которые были такими же «белыми», 
как американцы. Эффективность пропаганды можно объяснить тем, что американ-
ская военная пропаганда основывалась на идеологии, которая на полную исполь-
зовала сложившиеся к моменту начала войны с Японией социальные стереотипы 
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в отношении японцев.

в самом деле, что такое пропаганда? «Пропаганда (от лат. propagare распро-
странять) – распространение и внушение взглядов, идей, мнений с целью позитив-
но или негативно настроить аудиторию (любого состава  – от нескольких человек 
до масс и даже общества в целом) и стимулировать её реакцию в желательном на-
правлении» [2]. Приведённое определение «пропаганды» позволяет допустить, что 
с помощью пропаганды возможно распространение какой-либо идеологии. идео-
логия отсылает к «системе значений, которая позволяет определять и объяснять 
мир и выносить оценочные суждения об этом мире» [4, p. 157]. в психологическом 
плане «идеологии организовывают индивидуальные антипатии в соответствии с 
линиями коллективного поведения» [12, р. 7]. отсюда: идеологии функционируют 
для организации общего восприятия конкретных образов для достижения полити-
ки коллективных действий [12, р. 22]. в качестве таких конкретных образов могут 
выступать социальные стереотипы. Сами социальные стереотипы «могут выра-
жаться как личные верования (personal beliefs) относительно особенностей (char-
acteristics) группы или как верования относительно преобладающей культурной 
точки зрения группы» [10, р. 536].

одним из таких социальных стереотипов в СШа выступала идея «жёлтой 
угрозы». идея «жёлтой угрозы» в отношении Японии берёт своё начало в 1895 году. 
После тройного вмешательства в конце китайско-японской войны (1894  – 1895) 
Германии, россии и Франции, вынудившего победоносную Японию сдать ляо-
дунский полуостров, немецкий кайзер вильгельм ІІ ввёл расовый элемент в свою 
weltpolitik («мировую политику»): «жёлтая угроза» (die gelbe Gefahr). несмотря на 
то, что изначально словосочетание «жёлтая угроза» использовался для описания 
страха перед «жёлтой расой» в целом, в 1895  года оно было нацелено на японцев 
в контексте победы Японии в китайско-японской войне. опасаясь продвижения 
японцев на Запад, вильгельм начал вести пропаганду против Японии. Так, виль-
гельм заказал немецкому художнику Эдуарду кнакфуссу картину под названием 
«Жёлтая угроза», в которой изображались европейцы во главе с архангелом Ми-
хаилом, оказывающими сопротивление будде, символу варварства и язычеству. 
вильгельму так понравилась данная картина, что он приказал сделать ряд её копий 
и повесить на всех кораблях, идущих по маршруту Гамбург-америка [7, p. 18]. Так, 
образ Японии как «жёлтой угрозы» приплыл в Соединённые Штаты америки, где 
он стал часто употребительным в начале 1920-х годов.

Это было связано с тем, что к началу 1920-х годов в СШа проживало 
127  тысяч японцев (данные на 1924  год). они в основном занимались сельским 
хозяйством и составляли определённую конкуренцию местным фермерам. Так как 
японцы предпочитали проживать компактными общинами, американское обще-
ственное мнение считало, что они «неспособны к натурализации», а «для амери-
канцев это был сильный аргумент в деле обоснования “неполноценности” и “злов-
редности” японцев» [3, c. 293]. дело дошло до того, что 16  апреля 1924  года был 
принят иммиграционный акт, согласно которому ежегодная квота на въезд япон-
цев в СШа стала составлять всего 186 человек.

Помимо всего прочего, в ход шли так называемые «научные» соображения 
по поводу анатомических, морфологических и нейрофизиологических особенно-
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стей японцев. «Так, совершенно серьёзно утверждалось, что вестибулярный аппа-
рат японцев имеет ряд дефектов, обусловленных излишней тряской в младенче-
ском возрасте (обычаем носить младенцев за спиной); что они предрасположены 
к близорукости, а потому не способны к точной стрельбе; мозг устроен так, что 
они – подобно женщинам – непредсказуемы, истеричны, не способны к логическо-
му мышлению и действуют, прежде всего, из эмоциональных побуждений» [3, c. 
294]. к этим характеристикам добавлялись аморальные качества: двуличие, склон-
ность к предательству, презрение к жизни (как к своей, так и к чужой). однако 
дальше всех в третировании японцев по телесному признаку пошёл французский 
физиолог, лауреат нобелевской премии по физиологии Шарль рише, который вы-
двинул теорию, согласно которой «японцы являются в антропологическом отно-
шении народом, который ближе всего стоит к приматам» [3, c. 294]. Такого рода 
представления (социальные стереотипы) и были использованы в анимационном 
фильме «tokio Jokio» в частности и в американской военной пропаганде против 
Японии в целом.

Подводя итоги анализа образа японца в анимационном фильме «tokio jok-
io», необходимо отметить следующее:

1. основной идеей анимационного фильма «tokio Jokio» является то, что 
японцы есть некоторое подобие обезьян («жёлтые обезьяны»), что-то вроде шимпан-
зе, горилл, орангутанов или гиббонов, этакие дикие получеловеки, которые не могут 
создать человеческую культуру, а только заимствовать какие-то её элементы (да и то – 
могут пользоваться ими только в меру своих умственных способностей);

2. данный образ японца использовался с целью дегуманизации врага, 
чтобы оправдать интернирование ста тысяч японцев в концентрационные лагеря 
во время второй мировой войны и вызвать чувство превосходства у белых амери-
канских солдат над японцами, чтобы поднять их боевой дух;

3. данный образ японца был основан на социальном стереотипе, в основе 
которого лежит идея «жёлтой угрозы».
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оБраЗоВатеЛЬнаЯ ДеЯтеЛЬноСтЬ 
В СоВреМенноМ оБЩеСтВе

культурно-ценностная переориентация бытия и деятельности человека, 
будучи необходимым ответом общества на глобальные проблемы ххІ века, должна 
реализоваться в конкретных социальных механизмах смисложиттевих ориентаций 
людей. Социальной парадигме развития надлежит воспроизводиться в мировоз-
зрении, мотивациях, в конечном итоге, в действиях каждого человека; и этот прак-
тический аспект проблемы может быть обеспечен лишь благодаря функциониро-
ванию соответствующих социальных структур и институтов общества, которые 
отвечают за процессы социализации и социокультурной адаптации. Главное место 
среди таких институтов, конечно же, занимает система образования, культурно-
ценностная переориентация которого будет значить также изменение принципов 
бытия и деятельности людей.

особенности социокультурных процессов в украине определяют 
ценностно-ориентационную и педагогично-технологическую специфику реализа-
ции культурологической парадигмы образования в национальной школе. другими 
словами, именно особенности и перспективы развития украины конца хх  – на-
чалу ххІ века определяют социальные основы и субординацию ценностей наци-
ональной культуры, которые служат ориентирами при разработке как стратегии 
развития системы образования в стране, так и конкретных педагогических тех-
нологий. Потому анализ теперешней социокультурной ситуации можно считать 
восходящим пунктом социально-философского обоснования параметров культу-
рологического подхода к формированию национальной школы, и в основе этого 
анализа должна находиться проекция гуманитаризацийних тенденций развития 
на культурно-национальную среду украинского общества. Только на основе тако-
го подхода система образования может получить статус средства национального 
культурного строительства.

Следует, отметить что одной из весомых проблем формирования и утверж-
дения свойственно украинской политики на протяжении последнего десятилетия 
остается мировоззренческая, ценностная и геополитично-ориентированная прак-
тическая части политической сферы.

Приоритет социальных заданий, связанных с повышением роли националь-
ного сознания украинского народа, требует обоснование правомочности утверж-
дения о существовании его национальной философии, определения связи между 
особенностями национальной культуры, национальной ментальности и становле-
нием и развитием философского знания в его национальной форме. Следовательно, 
актуальность проблемы социокультурных основ философствования в контексте 
украинской национальной культуры предопределена конкретно-историческими 
факторами развития философского мнения украины  – необходимостью опреде-
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ленных критериев, которые позволяют утверждать о ее самобытности, а также по-
требностью последующего теоретического исследования истории национальной 
философии, которое давало бы возможность адекватнее объяснить формирование 
собственных оригинальных мнений и перетолковывания заимствованных фило-
софских идей на определенной культурной подпочве.

развивающаяся личность выступает в качестве основного контура систе-
мы, в рамках которой возможно адекватное рассмотрение и решение педагогиче-
ских проблем. именно в силу этого ориентация на субъектность, самостоятельную 
цельность развивающейся личности ребенка, опора на гуманистическую парадиг-
му понимания проблем образования является для нас методологически приори-
тетной. развивающаяся личность ребенка  – субъект, в этом смысле она и задает 
контуры педагогической системы.

одна из характерных черт современной науки  – переход от аспектного 
подхода, когда предметом изучения является только определенная сторона дей-
ствительности, к комплексному изучению объекта как многоразмерного целого, 
системы. Это относится и к исследованиям педагогических вопросов и проблем. 
например, исследование процесса обучения предполагает изучение не только об-
щепедагогических и дидактических факторов, но и гносеологических, психологиче-
ских, социально-психологических, социальных и многих других. в каждом из упо-
мянутых аспектов изучения можно найти реально существующие или возможные 
варианты оптимального решения: как, учитывая целевую установку, планировать, 
организовывать процесс обучения и управлять им. Познать их, ориентироваться 
в них, понять, какие варианты, или их комбинации ведут к желаемым результа-
там,  – это значит приблизиться к познанию сущности, закономерностей процесса 
обучения.

но суть педагогических проблем отнюдь не в построении системы как та-
ковой, а в понимании характера действия этой системы: закономерностей ее разви-
тия, законов внутренней трансформации и необходимых для этого внешних усло-
вий. в связи с этим система должна быть раскрыта через характер ее внутренних 
и внешних взаимодействий. Центральной категорией при этом выступает катего-
рия субъекта. основоположник субъектно-деятельностного подхода в психологии 
С.л.  рубинштейн определяет категорию субъекта через совокупность его отноше-
ний к миру, в число которых вводятся наряду с познанием и действием созерцание 
и нравственно-этическое отношение. в этом проявляются преобразующие воз-
можности субъекта, для которого объектом выступает бытие.

Практическая направленность деятельности (образовательной деятельности, 
в частности) тоже по-своему определяет интегративную направленность процессов 
развития. ряд исследователей проблемы интеграции в образовании выделяют фактор 
предметной направленности деятельности в качестве основного. Предметно ориенти-
рованная практика представляет собой целостность, хотя за ней и не стоит в полной 
мере целостность личности. Это целостность, организованная специфической функ-
циональной направленностью той или иной деятельности субъекта, протекающей 
многосторонне и поэтому предполагающей интеграцию компонентов.

дух научности выразился прежде всего в подведении научных основ под 
сам процесс образования, что ознаменовалось созданием дидактики как общей 
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теории обучения и вытекающих из ее принципов множества частных методик. По 
мере реализации этой установки школа все больше становилась разновидностью 
рационально организованного производства, сочетанием педагогической фабрики 
с научной лабораторией.

Требование научной рациональности, обращенное из области организа-
ции учебного процесса на организационную структуру образования естественно 
вызвало к жизни школьную классно-урочную и вузовскую факультативную си-
стему, предметно-дисциплинарный подход в обучении, предполагающий изучение 
предметов в той последовательности, в какой развивались сами науки. Естествен-
нонаучный характер новоевропейского мировоззрения обусловил ориентацию на 
однородность образовательного пространства, которое в соответствие со свойства-
ми пространства физического, строилось как однородность учебных заведений, 
единство педагогических принципов и требований, всеобщность формируемых у 
учащихся знаний, умений и навыков. Целостность педагогического пространства 
обеспечивалась «сообщаемостью» учебных заведений, общностью содержания об-
учения и демократичностью образования.

Специфику нынешней социокультурной ситуации в украине можно опре-
делить одновременным протеканием двух глобальных социальных процессов, 
через которые реализуется трансформация украинского общества в новые соци-
альные качества. Стоит отметить, что каждый из этих процессов имеет самодо-
статочный характер и способный определять будущее страны. а их совпадение во 
времени выдвигает сложные задания разработки синтетического «дерева целей», 
что объединит в иерархическую систему ценностей все социальные изменения, ко-
торые сопровождают оба переходных процесса,  – причем с учетом их взаимодей-
ствия и взаимовлияния.
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