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ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ 

УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 
УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЦИВІЛІЗАЦІЇ, 
ЗБЕРЕЖЕННЯ СВІТОЧА РОЗУМУ, 

ДУХУ І СЛОВА ГРИГОРІЯ 
СКОВОРОДИ 

===================================== = 
 

 
 
УДК 141.7:001; 111.61«71» 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ СКЛАДОВІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ПАРАДИГМИ 
РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА Й ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ УКРАЇНИ 

В СИСТЕМІ МІЖЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДНОСИН 
 

Майя АРТЬОМОВА 
 

Conceptual components of the civilizational paradigm of human development and status 
determination of Ukraine in the system of inter-civilization interaction. 

The following defenitions were analyzed in the article: «civilization», «civilizational paradigm», 
«science of civilization» in the context of the historical dynamics of world civilizations. The article 
covers historical-philosophical, social-legal foundation of the civilizational paradigm of human 
development. The components of Ukrainian identity have been explained - the keys to maintaining 
both the Orthodox civilization space of macro-Christian world and the formation on its basis the 
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Ukrainian regional civilization in theit interaction with the aim to achieve a dialogue with existing 
civilizations of the XXI-st century. 

Key words: «civilization», «civilization paradigm», «science of civilization», globalization, 
challenges of civilization, global supercivilization, unified system-civilizational security. 

Концептуальні складові цивілізаційної парадигми розвитку людства й визначення ста-

тусу України в системі міжцивілізаціних відносин. 
Проаналізовані поняття «цивілізація», «цивілізаційна парадигма», «цивіліографія» у кон-

тексті історичної динаміки світових цивілізацій. Розглянуті історико-філософські, соціа-

льно-правові основи цивілізайної парадигми розвитку людства. З’ясовано складові української 

ідентичності – продукту збереження як православного цивілізаційного простору Макрохрис-

тиянського світу, так і формування на цій основі української регіональної цивілізації у взає-

модії її та з метою досягнення діалогу з нині існуючими цивілізаціями ХХІ століття.  
Ключові слова: цивілізація; цивілізаційна парадигма; цивіліографія; глобалізація; глобальна 

суперцивілізація; єдина системно-цивілізаційна безпека; виклики цивілізації. 
 

Постановка проблеми дослідження у за-

гальному вигляді та її зв’язок із важли-

вими науковими та практичними завдан-

нями. В умовах сьогодення філософська, іс-

торико-культурна, суспільно-політична та со-

ціально-економічна думки планети при ви-

вченні глобальних проблем сучасності у сві-

тоустрої повернулись до цивілізаційного під-

ходу, що має більш ніж 300-річний науковий 

набуток, будучи термінологічно започаткова-

ний у XVII і розвинутий у XIX – початку XXI 
століттях ученими різних країн світу і вийшо-

вши на нову науку – цивіліографію. 
Відтак, виокремлюються у цьому плані 

соціокультурні макроспільноти – цивіліза-

ції, які формують і визначають головні непо-

вторні риси тих чи інших людських сус-

пільств. А це вимагає відповіді на декілька 

питань, зокрема: 
• з’ясування ролі цивілізаційної паради-

гми в контексті історико-філософського, 

міжнародно-політичного дискурсів, соці-

ально-економічних, правових, релігійних 
факторів, зваживши, що розгляд історич-

ного процесу нині здійснюється парале-

льно й через призму формаційного, куль-

турологічного, біблійного, синергетич-

ного підходів, світ-системного аналізу, 

визначеної стратегії і тактики 

цивілізаційного розвитку не лише глоба-

льних, але й регіональних цивілізацій; 
• визначення структури цивілізаційного 

простору ХХІ століття та місця України в 

системі міжцивілізаційних відносин, під 

якими автором розуміється арена постій-

ної і стійкої взаємодії цивілізацій у визна-

чених територіальних межах і в певні 

проміжки історичного часу; 
• з’ясування в певній мірі української іден-

тичності як продукту збереження правос-

лавного цивілізаційного простору й фор-

мування на цій основі української регіо-

нальної цивілізації у взаємодії її та з ме-

тою досягнення діалогу з нині існуючими 

цивілізаціями ХХІ століття. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій, 

в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми. Перш за все відзначимо, що кон-

цепція цивілізації є домінуючою філософсь-

кою, історико-соціологічною категорією, яку 

саме сьогодні за значенням можна порівняти 

з домінуючою раніше концепцією нації. Важ-

ливо при цьому дослідження цивілізації по-

ділити на дві сфери між представниками 

гуманітарних та соціальних наук [1, с. 139 

]. 
Якщо перші звертаються до дослідження 

минулого тієї чи іншої цивілізації, тобто 

http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
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традиційно до її «класичного періоду», то 

другі – звертаються до сучасної історії. Однак 

автор статті при викладі матеріалу намагати-

меться поєднувати гуманітарний та соціологі-

чний підходи, що є методологічною основою 

наукової статті, спираючись на першодослід-

ників цивілізаційної парадигми – Н.Буланже, 

Ж.Гобіно, П.Гольбаха, де Мірабо, Л.Февра, 
засновників перш за усе соціології – Е.Дюрк-

гейма, М.Вебера, М.Мосса, частково вчення 

К.Маркса, Ф.Енгельса, філософію Т.Гоббса, 

ідеї Р.Дж. Коллінгвуда, А.Фергюссона, Л.Мо-

ргана, К.Ясперса, сходознавців Е.Бюрнуфа, 
К.Лассена, теоретичні висновки М.Данілевсь-

кого, Ю.Ємельянова, Н.Кондрат’єва, К.Леон-

тьєва, Б.Кузика, А.Панарина, Г.Прокоф’євої, 

Л.Семенікової, І.Широкової, погляди інших 

цивіліологів – Н.Трубецького, К.Леонтьєва, 

М.Бердяєва, Г.Фроловського, Г.Вернадсь-

кого, П.Савицького, Л.Гумільова стосовно єв-

разійства на противагу слов’яно-православ-

ної цивілізації, основні ідеї О.Шпенглера, 

А.Дж.Тойнбі, П.Сорокіна, Е.Тоффлера, 

Ф.Фукуями, Ю.Яковця, проблемні дослі-

дження цивілізацій С.Хантінгтоном (Ґантін-

гтоном), теоретико-світосистемний підхід І. 

Валлерстайна та ін., концепції цивілітарного 

права і т.п.  
При дослідженні проблеми автор статті 

опирається також на українську цивіліологію, 

яка на його думку формувалася поетапно і 

сьогодні представлена декількома групами 

науковців, а саме: 
• І-а група, – це дослідження М.Драгома-

нова, М.Грушевського, М.Міхновського, 

Д.Донцова, С.Рудницького, Ю.Липи та 

інш., де особливо значущими є проблеми 

націоутворюючого, державотворчо виок-

ремленими в питаннях українського наці-

онального відродження, культурно-духов-

ного, політико-соціального вибору, транс-

формації в цивілізаційний простір у пе-

ріод найдзвичайно складного історичного 

часу на перетині ХІХ – початку ХХ сто-

літь;  
• ІІ-а група, – це дослідження М.Алексан-

дри, М.Артьомової, І.Бойченка, , З.Гонча-

рук, С.Дацюка, Л.Залізняка, В.Крижанівсь-

кого, С.Кримського, О.Коппель, В.Кузьме-

нко, М.Мальського, М,Мироненка, М.Ми-

хальченка, С.Наумкіної, Ю.Павленка, 

О.Пархомчук, Ю.Пахомова, Н.Скотної, 

В.Шахова та інш., у яких автор публікації 

аспектно, або ж фрагментарно знаходить 

раціонально значимий виклад цими дослі-

дниками особливих історико-філософсь-

ких підходів та механізмів, що визначають 

розвиток як окремих цивілізацій і людства 

загалом у контексті всеохоплюючого зага-

льноцивілізаційного процесу, так ролі і мі-

сця України в системі міжцивілізаційних 

відносин; 
• ІІІ-а група, – це дослідження В.Андруще-

нка, М.Гореєлова, В.Гриневич, В.Кре-

меня, С.Кримського, М.Михальченка, 

Ю.Павленка, О.Рафальського, З.Самчук, 

В.Чабанова, Ю.Шайгородського, Ю.Ша-

повала, Я.Яцківа та інш., де автори розг-

лядають поетапний розвиток української 

регіональної цивілізації, проблеми змін 

цивілізаційної парадигми розвитку Укра-

їни, стан і перспективи євроатлантичної 

інтеграції як зміни її цивілізаційного ку-

рсу.  
Авторська методологія українських дослі-

дників дає підстави стверджувати про сфор-

мованість базових принципів, критеріїв, під-

ходів у теорії цивілізацій стосовно українсь-

кої ідентичності – продукту створення, збере-

ження як православного цивілізаційного про-

стору Макрохристиянського світу, так і фор-

мування на цій основі української регіональ-

ної цивілізації, розвитку цивілізаційного про-

стору.  
Виділення невирішених раніше частин 

загальної проблеми, яким присвячується 

означена стаття (актуальність 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE,_%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%80_%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80,_%D0%9B%D1%8E%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%84,_%D0%AD%D0%B6%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
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дослідження). Автор статті намагається із за-

гальних історико-філософських, міжнародно-
політичних дискурсів, соціально-правових 

проблем розглядати цивілізаційну структуру 

сучасного світу в контексті персоніфікації, 

визначення ролі і місця України в системі мі-

жцивілізаційних відносин та ведення діалогу 

з нині існуючими цивілізаціями із врахуван-

ням її національно-етнічної, культурно-мен-

тально-континентальної приналежності, цін-

нісної значимості і формування на цій основі 

поетапного становлення і розвитку українсь-

кої регіональної цивілізації, що є новизною 

розробки узагальнених підходів у даній пуб-

лікації.  
Формулювання мети та постановка за-

вдань. 
Мета статті в умовах глобалізаційних і 

трансформаційних, геополітичних процесів в 

третьому тисячолітті визначається зростаю-

чим інтересом до цивілізаційної проблема-

тики, становлення на цій основі нової науки – 
цивіліографії, що виражається посиленням 

уваги до формування нового (четвертого) по-

коління локальних, взагалі регіональних циві-

лізацій, збільшення їх диференціації, утвер-

дження цивілізаційної дискретності світу, де 

достойне місце знаходить українська цивілі-

зація.  
Реалізація визначеної мети дослідження 

націлена на вирішення таких завдань: 
• Розглядати історичний розвиток людства 

як цілісний процес, де все більшого нау-

кового і практичного значення набуває 

методологія багатовимірного моделю-

вання міжцивілізаційних взаємодій та ді-

алогу між цивілізаціями; 
• Здійснити збір матеріалів та проаналізу-

вати теоретико-методологічну основу до-

сліджень вітчизняних та зарубіжних вче-

них з цивіліографії, ключовими пробле-

мами якої є: формування і основні риси 

цивілізаційної структури сучасного світу, 

взаємодія локальних, регіональних 

цивілізацій, формування планетарної ма-

кроцивілізації (глобальної суперцивіліза-

ції), феномен міжцивілізаційності та ін.; 
• Відслідити із врахуванням глобалізацій-

них процесів, які все більше стають фак-

тором цивілізаційного розвитку, пере-

ходу людства до нового типу суспільства 

(постіндустріального, інформаційного, 

технотронного), світових геополітичних 

процесів у третьому тисячолітті, якісну та 

кількісну трансформацію цивілізаційної 

структури сучасного світу, що виража-

ється у формуванні нового (четвертого) 

покоління локальних, регіональних циві-

лізацій, збільшенні їх диференціації, 

утвердженні цивілізаційної дискретності 

світу, де вагоме місце відводиться укра-

їнській цивілізації.  
Виклад основного матеріалу дослі-

дження з повним обґрунтуванням отрима-

них наукових результатів. Розглядаючи ці 

питання в порядку їх послідовності через при-

зму термінологічних та методологічних коме-

нтарів, відзначимо, що етимологія терміну 

«цивілізація» пов’язана з такими поняттями, 
як «civiles» (громадянський), «civis» (грома-

дянин), «civitas» (громадянське суспільство) і 

сягає корінням у латину, маючи два значення 

у класичній латині: те, що стосується приват-

ного життя людини та його громадянських 

функцій; те, що є соціальним, корисним для 

громадян [2, с.15]. Слід також зазначити, що 

традиційно термін «цивілізований», відпо-

відно до етимології латинського слова 

«civiles», означає вихованого, гідного грома-

дянина з високим рівнем освітнього та куль-

турного розвитку [3]. На противагу зазначе-

ним поняттям, що увійшли в культурний обіг 

стародавнього Риму ще у II ст. до н.е., термін 

«цивілізація» – продукт зовсім іншої куль-

тури [4].  
При цьому, поняття цивілізація (від латин-

ського – цивільний, громадянський) визначає 

також рівень і ступінь суспільного розвитку, 

http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
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матеріальної і духовної культури, яка прий-

шла на зміну варварству чи ранній древності, 

коли, за Арістотелем, світ поділявся на «віль-

ного» і «раба по природі» [5, с. 156]. З іншого 

боку, цивілізація – це людська спільнота, яка 

протягом певного періоду часу (процес заро-

дження, розвиток, загибель чи перетворення 

цивілізації) має стійкі особливі риси в соціа-

льно-політичній організації, економіці та ку-

льтурі (науці, технологіях, мистецтві тощо), 

спільні духовні цінності та ідеали, менталь-

ність (світогляд). 
Активно термін «цивілізація» з’являється 

у XVII ст., як дієслівна форма «цивілізувати» 

у «Загальному словнику» А.Фуретьєра (1690 

р.) [6, с. 21–25]. Існує й інше підтвердження, 

що поняття «цивілізація» вперше було вико-

ристано у французькій літературі маркізом де 

Мірабо у 1757 р. (праця «Друг законів»), а в 
англійській – у 1767 р. [7, с. 6 – 7; 8, с. 3– 7]. 
Це свідчить про сам дух світосприйняття 

епохи, що вимагала нової дефініції.  
Пріоритет у цій справі належить французь-

ким просвітителям, які цивілізованим нази-

вали суспільство, засноване на засадах ро-

зуму і справедливості. Тільки у 1798 р. цей 

термін був включений у французький «Слов-

ник Академії» [9, с. 208]. У Німеччині термін 

«цивілізація», як пише Поль Гольбах (1723 – 
1789 рр.), сприймався як процес, де «нація ци-

вілізується під впливом досвіду», а культура 

виступає в якості компоненту цивілізації.  
Звертаючись до праці «Цивілізація: еволю-

ція слова та групи ідей» французького істо-

рика Л.Февра, який у результаті тривалих і ці-

леспрямованих 392 мовних пошуків терміну 

«цивілізація» і будучи одним із засновників 

школи «Анналів», ми знаходимо твердження, 

що даний термін уперше вжито французьким 

інженером мостів і доріг Н.А. Буланже у його 

монографії «Старовина, що виявлена у своїх 

звичаях». Цю дефініцію Л.Февр тут викорис-

тав наступним чином: «Коли дикий народ 

стає цивілізованим, у жодному разі не слід 

вважати акт цивілізації закінченням після 

того, як народу дано чіткі та незаперечні за-

кони: потрібно, щоб він ставився до даного 

йому законодавства як до триваючої цивіліза-

ції» [10, с. 239 – 281].  
Для позначення певної ступені у розвитку 

людського суспільства термін «цивілізація» 

одним з перших використав шотландський 

філософ А.Фергюсон, автор твору «Нарис іс-

торії громадянського суспільства» (1767 р.), 

який виділяє три стадії господарського розви-

тку людства: дикунство (головні заняття – 
мисливство та рибальство), варварство (го-

ловне заняття – скотарство), цивілізація (голо-

вне заняття – орне землеробство). 
І лише у 1877 р. у праці «Стародавнє сус-

пільство або дослідження шляхів людського 

прогресу від дикунства через варварство до 

цивілізації» американський вчений Л.Морган 

позначає терміном «цивілізація» вищу після 

дикунства та варварства історичну епоху, яка 

характеризується упорядкованістю суспіль-

ного ладу, виникненням класів, держави, при-

ватної власності. Такої точки зору дотриму-

ється й Ф.Енгельс у праці «Походження ро-

дини, приватної власності та держави». 
Французькі соціологи Е.Дюркгейм, 

М.Мосс відносили до цивілізацій значні ідео-

логічні, художні, культурні та політичні цін-

ності й рухи, стверджуючи, що цивілізації ви-

ходять за просторові та часові межі тієї чи ін-

шої історичної спільноти. Вони є елементами 

у житті суспільства, що можуть передаватися, 

зокрема, як форми державного правління Гре-

ції та Риму чи надбання епохи Відродження. 
У Росії термін «цивілізація» отримав поши-

рення у 60-х роках XIX ст. [11, с. 208], який у 

теоретичному доробку М.Данілевського «Ро-

сія і Європа», викристалізовано перш за усе 

через призму саме зовнішньої політики Росії 

у контесті розвитку «слов’янського культу-

рно-історичного типу», що з часом утверджу-

ється як принцип – зона впливу однієї 

http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_(%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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цивілізації – і здобуває назву «великого прос-

тору» [12]. 
Подальший розвиток цього наукового тве-

рдження М.Данілевського ми знаходимо у 

працях «Захід, Схід та слов’янство», «Націо-

нальна політика як засіб всесвітньої револю-

ції» російського дослідника К.Леонтьєва 

(1831–1891 рр.), де утверджується, що росій-

ська державність заснована на концепції віза-

нтизму, головними ідентифікуючими озна-

ками якої є візантійське православ’я, візантій-

ське самодержавство, візантійські звичаї [13, 
с. 143]. 

Саме ці твердження вплинуть у подаль-

шому на цивілізаційне визначення й самовиз-

начення регіонального цивілізаційного роз-

витку перш за усе України, про що буде йти 

мова у послідуючих матеріалах статті.  
Важливу наукову цінність мають дослі-

дження німецького філософа О.Шпенглера 

(1880 – 1936 рр.). У своїй основній праці 

«Присмерк Європи» (1918 р.) дослідник від-

значає, що саме поняття цивілізації тісно 

пов’язане з поняттям культури. Він ствер-

джує, що «цивілізація є неминучою участю 

культури, ...логічним наслідком, завершен-

ням і результатом культури» [14, с.43].  
Англійський мислитель, історик А.Тойнбі 

(1889 – 1975 рр.), автор 12-томної праці «До-

слідження історії», виданої у нашій країні з 

дуже великим запізненням, стверджує, що ди-

наміка цивілізації (від зародженя до розпаду) 

визначається законом «Виклик – Відгук», за 

яким прогрес чи регрес цивілізації пов’язаний 

з адекватністю «Відповіді» регіонального со-

ціуму на виокремлених ним п’яти основних 

«Викликів» історичної ситуації [15 с. 556 – 
557], поділяючи історію людства на ряд лока-

льних цивілізацій. Поява, становлення і зане-

пад цивілізацій характеризувався такими фа-

кторами, як зовнішній Божественний по-

штовх і енергія, виклик і відповідь та ухід і 

повернення. Саме народження цивілізації ві-

дбувається спонтанно за наявності двох 

необхідних умов: стимулююча роль оточую-

чого середовища – «Виклик»; наявність у со-

ціуму творчої меншості, здатної дати «Від-

гук» на «Виклик». 
Життєздатність цивілізацій, за А.Тойнбі, 

визначається критеріями, як от: послідовне 

оволодіння життєвим середовищем, усіх ви-

дів людської діяльності; перенесення подраз-

ників, як причин генезису цивілізацій, із зов-

нішнього середовища на внутрішнє. Особ-

ливу увагу вчений А.Тойнбі звертає на прин-

ципи «закону золотої середини», що визнача-

ється на основі компенсацій [16, с. 10].  
Етимологія терміну цивілізація та його ви-

користання як основної типологічної одиниці 

історії знайшла своє відображення у працях 

німецького соціолога, філософа та історика 

М.Вебера (1864–1920 рр.) [17], французького 

історика Ф.Броделя (1902 – 1985 рр.) [18 ], ві-

домого російського й американського соціо-

лога П.Сорокіна (1889 –1968 рр.) [19] та ін., 

які у своїх дослідженнях дуже різняться між 

собою, і все ж таки у них є спільним те, що 

вони розглядають історію як соціально-куль-

турне, а не лише соціальне явище, й визна-

ють, що у взаємозв’язку тріади (економічна 

структура, соціальна організація, культура) 

саме культура не є замикаючою, а такою, ко-

тра пронизує увесь історичний процес.  
Важливою також є полідисциплінарність 

– намагання бачити історію не обмеженою 

лише досягненнями суміжних наук, але й 

збагаченою теоретичними методами інших 

суспільних дисциплін. У контексті їх твер-

джень спостерігається тенденція до розши-

рення меж цивілізаційного підходу до зага-

льноісторичної методології, а саме поняття 

про цивілізацію розглядається вже як соціо-

культурна макро- або суперсистема ЛЮ-

ДИНОЦЕНТРИЗМУ, яка має внутрішній 

(самостійний) механізм функціонування.  
Англійський теоретик світосистемного 

підходу І. Валлерстайн характеризує цивілі-

зацію як специфічну концентрацію 
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світогляду, звичаїв, структур і культури, як 

матеріальної, так і духовної, котра формує 

визначене історичне ціле і яка існує поряд з 

іншими різновидами цього феномена, хоча і 

не завжди одночасно [20]. 
Кожна цивілізація будується за певним фі-

лософським принципом чи кінцево визначе-

ною цінністю, які реалізує протягом свого 

життєвого шляху у всіх своїх компонентах. 

Кожна з культурних суперсистем зберігає 

свою самобутність усупереч змінам у скла-

дових її компонентах. 
Звідси, доцільно виокремити декілька під-

ходів до визначення змісту поняття «цивіліза-

ція»: 
• існування і розвиток світової суспільної 

системи; 
• тривалість і послідовність різновидів, об-

сягів людської діяльності; 
• певні темпи і ритми перебігу соціально-

економічного розвитку; 
• культурно-історичний етап розвитку сус-

пільства; 
• стан суспільства, що характеризується 

пріоритетом людини – ЛЮДИНОЦЕНТ-

РИЗМОМ стосовно існуючих соціальних 

інституцій. 
Загалом, сьогодні у науковій літературі це 

поняття трактується ще як [21, с. 25]: 
• як синонім «культура» у широкому 

сенсі; 
• тип суспільства (в старогрецькому сенсі), 

що відрізняється від світу дикості й вар-

варства, який оточує Стародавню Грецію, 

що мала писемність та розвинену систему 

соціальних та державно-правових відно-

син; 
• тип суспільства з характерною для цього 

матеріальною і духовною культурою. 
Сучасне розуміння історичного розвитку 

людства передбачало поєднання декількох 

парадигм, які доповнювали одна одну, що, з 

точки зору українського вченого Ю.Павленка 

[22] включали стадійність, полілінійність 

та цивілізаційну унікальність розвитку людс-

тва і визначали структуру та динаміку циві-

лізацій. Якщо полілінійність передбачає бага-

товаріантність шляхів розвитку людства, то 

стадійність визначає, що процеси розвитку 

проходять послідовними, якісно відмінними 

етапами – стадіями.  
Кожне трактування має право на існування 

в певний соціальний період. Але в останні 

роки поняття «цивілізація» набуло двох ос-

новних значень:  
а) як окреме (унікальне) суспільство, що 

здійснило певний історичний розвиток, зі 

своєю мовою та культурою;  
б) як світовий цивілізаційний процес, що 

являє собою певну ієрархічну структуру:  
–загальнолюдська цивілізація – глобальні 

континентальні та релігійні цивілізації (євро-

пейська, християнська, мусульманська, ки-

тайська і т. д.); 
–локальні цивілізації, що володіють держа-

вністю або ж вона відсутня, хоча мають спі-

льну мову, культуру, ареал проживання (ма-

саї, ескімоси, башкири, калмики, шріланкійці, 

фіджійці, баски, каталонці, ірландці, андорці, 

монегаски і т. д.). 
–регіональні цивілізації в рамках держав 

(російська, германська, українська, францу-

зька і т. д., які об’єднані мовою, територією, 

способом життя, духовною культурою і т. п.);  
У цьому контексті слід зазначити, що за 

всю історію людства (близько 40 тисяч років) 
виникли, як стверджують дослідники, деся-

тки тисяч соціокультурних утворень, але 

тільки деякі з них зуміли виробити самостійні 

форми високої культури, тобто цивілізації. 

Звідси, однією з теоретичних проблем є роз-

біжність вчених щодо кількості цивілізацій. 

Дослідники Б.Кузик, Ю.Яковець пропонують 

авторський підхід до типології цивілізацій, 

представивши його у таблиці 1 [24, с. 18].  
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Таблиця 1. 
Розгортання цивілізації в часі (за Б. Н. Кузиком, Ю. Б. Яковцем) 

 
Глобальна 

цивілізація 
Світові цивілізації Покоління 

локальних 

цивілізацій 

Локальні цивілізації 

Перший істо-

ричний супер-

цикл 
(8-е тис. до 

н. е. – 1-е тис. 

н. е.) 

Неолітична (8–4 
тис. до н. е. 
 Ранньокласова 

(кінець 4-го –початок 

1-го тис. до н. е.) 

1-е покоління 

(кінець 4-го –
початок 1-го 

тис. до н. е.) 

Давньоєгипетська, шумерська, ас-

сирійська, вавилонська, еллінська, 

мінойська, індійська, китайська 

Антична 
(VIII ст. до н. е. – V 
ст. н. е.) 

2-е покоління 

(VIII ст. до 

н. е. – V 
ст. н. е.) 

Греко-римська, перська, 

фінікійська, 
індійська, китайська, японська, 
давньоеамериканська 

Другий істо-

ричний супер-

цикл (VI–XX 
ст.) 

Середньовічна 
(VI–XIV ст.) 

3-е покоління 

(VI–XIV ст.) 

Візантійська, східноєвропейська, 
східнослов’янська, китайська, 

індійська, японська 
Ранньоіндустріальна 

(XV – середина XVIII 

ст.). Індустріальна (се-

редина XVIII–XX ст.) 

4-е покоління 

(XV–XX ст.) 

Західна, євразійська, буддійська, 
мусульманська, китайська, 

індійська, японська 

Третій істо-

ричний супер-

цикл XXI–
XXIII ст. 

(прогноз) 

Постіндустріальна 
(XXI – початок XXIII 

ст. – прогноз) 

5-е покоління 
(XXI – поча-

ток XXIII 

ст. – прогноз) 

Західноєвропейська, східноєвро-

пейська, північноамериканська, 

латиноамериканська, океанічна, 

російська, китайська, індійська, 

японська, мусульманська, буддій-

ська, африканська 
    

Дослідник М.Данілевський виділяв 12 ци-

вілізацій; О.Шпенглер – 8 (єгипетську, індуї-

стську, вавілонську, китайську, греко-рим-

ську, майя, візантійсько-арабську, західно-

європейську) сформованих і 1, що форму-

ється, розвінчуючи при цьому європоцент-

ризм та відмовляючись від «...концепції єди-

ного «всесвітнього» історичного процесу, 

єдиної лінії еволюції людства»…[25, с. 43]. 
А.Тойнбі у «Дослідженні історії» ідентифі-

кував 37 цивілізацій, у т.ч. 28 процвітаючих, 

5 нерозвинутих і 4 застиглих, виокремивши 3 

їх покоління та виділивши 5 «живих» цивілі-

зацій початку XX ст.: західну, православно-

християнську, ісламську, індуїстську, далеко-

східну [26, с. 24–34]. У таблиці 2. вказані ци-

вілізації, щодо існування яких існує певна 

згода між вченими [27, с. 79]. 
До цих уже п’яти сучасних цивілізацій 

С. Хантінгтон додає ще три потенційні цивілі-

зації – православну, латиноамериканську й аф-

риканську [28, с. 30–49]. Отже, з урахуванням 

вище викладеного можна стверджувати про іс-

нування восьми сучасних цивілізацій, з характе-

ристикою яких можна ознайомитися хоча б із 

вказаної автором у даній публікації джерельної 

бази та врахуванням історичного часу їх заро-

дження (китайська; японська; індуїстська; 

http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
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західна; православна; латиноамериканська; 

африканська, що формується). 
 

Таблиця 2. 
Цивілізації, щодо існування яких існує «великий ступінь згоди» 

 
Зниклі цивілізації Існуючі цивілізації 

Месопотамська 
Єгипетська 
Критська  
Класична (греко-римська) 
Візантійська  
Месоамериканська 
Андська 

Китайська 
Японська 
Індуїстська 
Ісламська 
Західна 

 
Місія цивілізації – встановлення «Імперії 

розуму», покінчити з війнами, загарбаннями 

та злиднями. Тому, у другій половині XX ст. 

продовжується розробка цивілізаційного під-

ходу до розвитку людства, відбувається пос-

тановка основних проблем у дослідженні ци-

вілізацій, навіть були створені спеціальні 

міжнародні та національні інститути. Знач-

ний внесок у цей процес здійснили такі вчені 

– А.Дж.Тойнбі, П.Сорокін, Ф.Фукуяма, 

С.Хантінгтон, Ю.Яковець та ін., у т.ч. й вище-

вказані українські дослідники. 
Координаційним центром цивілізаційної 

науки на сучасному етапі стало Міжнародне 

співтовариство порівняльного дослідження 

цивілізацій. Його перша конференція була 

проведена у 1961 р. під керівництвом А.Той-

нбі (1889 – 1975 рр.), П.Сорокіна.  
З 2011 року забезпечує цю координацію 

«Міжнародне товариство порівняльного ви-

вчення цивілізацій» (International Society for the 
Comparative Study of Civilizations), яке прово-

дить щорічні конференції та здійснює випуск 

журналу «Comparative Civilizations Review». 
Важливо при означеній темі дослідження 

змістити акцент на реалізації принципу полі-

циклічності, що знаходить своє відображення 

у виокремленні ще: 

 – локальних цивілізацій, які визначають 

культурно-історичні, етнічні, релігійні, еко-

номіко-географічні особливості держави, або 

групи держав [29 с. 145], є частиною світо-

вого цивілізаційного простору, яка включає 

групу народів (етносів, держав), що відрізня-

ються спільністю духовних (культурних, ети-

чних, релігійних) цінностей, історичних доль, 

економічних і геополітичних інтересів [30, с. 

17]; 
– регіональної цивілізації, як самодостат-

ньої та автономної системи, яка визначена у 

просторі й часі і виступає оптимальною оди-

ницею осмислення історичного процесу від-

повідно до принципів стадійності, поліциклі-

чності та полілінійності розвитку людства.  
Звідси, важливими стають міжцивіліза-

ційні відносини, можливість і необхідність за-

побігання зіткненню цивілізацій і переходу 

до їхнього партнерства Вони сають осьовою 

проблемою XXI ст., головним вузлом проти-

річ, від розв’язання якого залежить відповідь 

на глобальне гамлетівське питання – «бути чи 

не бути людству на планеті Земля» . 
Реалізовуючи мету дослідження, автор 

статті особливий акцент робить на аналізі ста-

новлення і розвитку православно-християн-

ської цивілізації, куди відносить й Україну 

[31, с. 36 – 45].  
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Зазначимо, що саме А.Тойнбі вважав, що 

історичні передумови виникнення православ-

ної цивілізації аналогічні тим, «що виявля-

ються у самій основі західної історії. Еллін-

ське суспільство стало «батьком» двох «си-

нів» У результаті схизми (др.-грец. σχίσμα – 
розщеплення, розкол), що продовжувалася 

протягом трьох століть, «з однієї лялечки – 
католицької церкви – утворилося два само-

стійних організми: римо-католицька і правос-

лавна церкви» [32, с.36] Розрив між католиць-

кою і православною церквами у 1054 році за-

вершив процес диференціації суспільних 

структур, у результаті чого спочатку у Візан-

тії, а потім і в державах, що прийняли право-

слав’я пізніше, стала формуватися самостійна 

цивілізація [33, с. 78].  
Україну в контексті даного дослідження 

слід розглядати у якості персоніфікації особ-

ливої цивілізаційної системи, оскільки саме 
на межі ХХ і ХХІ століть на передній план ви-

сувається фундаментальність цивілізаційної 

ідентифікації та взаємодії цивілізацій. Профе-

сор, директор Гарвардської академії міжнаро-

дних та регіональних досліджень С.Хантін-

гтон заздалегідь відзначав, що у ХХІ ст. циві-

лізаційні фактори будуть відігравати найваж-

ливішу роль у формуванні світової політики, 

а, відтак, світова політика стає багатоцивілі-

заційною. Отже, на локальному рівні – це по-

літика етнічності, на глобальному – це полі-

тика цивілізацій [34, с. 7 – 8].  
У працях українських вчених відзнача-

ється, що прискорена глобалізація багатьох 

процесів у планетарному масштабі супрово-

джується одночасним посиленням рис своєрі-

дності в розвитку регіональних людських спі-

льнот. Адже під «цивілізацією» в широкому 

розумінні мається на увазі більш висока ста-

дія розвитку суспільства, яка прийшла на 

зміну дикунству і варварству, у вузькому ро-

зумінні – маємо на увазі локальні, регіональні 

цивілізації.  

На підставі використання якісного підходу 

і поділ цивілізацій, як уже зазначалося, на не-

прогресивний, циклічний та прогресивний тип 

розвитку, український дослідник Ю.Павле-

нко виокремлює декілька цивілізаційних ой-

кумен, зокрема: Макрохристиянський світ у 
складі Західноєвропейсько-Північноамери-

канського, Латиноамериканського та Східно-

європейсько-Євразійського цивілізаційних 

блоків (до якого відносимо Україну), Мусуль-

манську, переважно Західноазійсько-Північ-

ноафриканську ойкумену, Південноазійську – 
Індуїстсько-Південнобуддійську, Східноазій-

ську або Далекосхідну – Конфуціансько-Пів-

нічнобуддійську ойкумени [ 35, с. 38].  
Фундаментальність цивілізаційної іден-

тифікації України пов’язана і базується на 

всьому обсязі історичної пам’яті. Ця про-

блема серед інших цивілізацій світу набула 

актуального значення завдяки двом аспектам: 
внутрішньому – Україна стала незалежною і 

почала проводити власну зовнішню політику 

і зовнішньому – змінам у ситуації на міжнаро-

дній арені на межі тисячоліть. Світ вступив в 

епоху, де культура та культурні фактори віді-

грають найважливішу роль у формуванні сві-

тової політики. Однак, невизначеність цивілі-

заційної ідентифікації України пояснюється 

цілою низкою чинників. До найголовніших з 

них дослідники О.Коппель, О.Пархомчук від-

носять наявність довгих періодів в історії Ук-

раїни, коли вона не мала власної державності, 

належність окремих частин її території до рі-

зних геополітичних, геоекономічних та гео-

культурних просторів, зокрема середземно-

морського, західноєвропейського та євразій-

ського. При цьому, академік Ю.Пахомов за-

значав, що «Україна, бажаючи стати країною 

західною, забула на час реформ про власну, 

ще далеко не західну цивілізаційну ідентич-

ність» [36, с. 24]. 
Шукаючи відповідь відносно походження 

та джерел української ідентичності відзна-

чимо, що вони здійснювались в українській 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn1
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn9
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn23


«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

17 

історичній, філософській та міжнародно-полі-

тичній науці, починаючи з кінця ХІХ століття. 

У працях М.Грушевського, М.Драгоманова, 

Д.Донцова, Ю.Липи, М.Міхновського, С.Руд-

ницького знаходимо переконливе ними обгрун-

тування необхідності орієнтації України на 

Схід, на Захід, на Північ і Південь.  
Дослідження підтверджують, що на укра-

їнських теренах з первісних часів простежу-

ються три провінції, які за своїми етногенети-

чними зв’язками були спрямовані у різні на-

прями. Північно-західна (Полісся та прилеглі 

регіони Волині й Поділля) розвивалися в тіс-

них контактах з Південною Балтією; Пів-

денно-Західна Україна перебувала під балка-

нським впливом, а степи Південного Сходу 

та частково Півдня України довго являли со-

бою західну периферію великого азійського 

світу скотарів-номадів. 
Трьом культурно-історичним регіонам 

первісної України відповідають три голо-

вні геополітичні провінції України-Руси, 

козацької та сучасної України. Ці три великі 

культурно-історичні провінції України пе-

регукуються з окресленими українським пи-

сьменником, поетом, культурологом, літе-

ратурним критиком Є.Маланюком (1897 – 
1968 рр.) трьома складовими первнями ук-

раїнської культури: варязька мілітарність, 

антична Еллада та азійський степ [37]. У іс-

торіософській концепції буття України він 

відзначає, що саме Україна – це місце трагі-

чної зустрічі Заходу та Сходу, яка довгий 
час лишалася суб’єктом, а не об’єктом істо-

ричного процесу. З одного боку, українець 

– «пісняр, мудрець і гречкосій», здатний 

швидше до ліричної рефлексії, пасивного 

споглядання навколишньої дійсності, а не 

до адекватної вольової реакції на зовнішню 

загрозу. Однак Є.Маланюк розвиває ком-

плексну теорію, де центральне місце у ній 

повинна займати пророча візія майбутнього 

провідника України, який має поєднати дер-

жавний досвід Івана Мазепи, патріотизм та 

дипломатичний хист Пилипа Орлика, ціль-

ність світогляду Тараса Шевченка, у постаті 

якого поєднались поет та державотворець. 
У межах вищезгаданих трьох культурно-

історичних провінцій України виділяється ет-

нографічна строкатість – 15 земель та чис-

ленні українські етнографічні групи: гуцули, 

лемки, бойки, поліщуки, слобожани тощо. 

Наявність окремих культурно-історичних ре-

гіонів на українських етнічних землях, як і ді-

алектних груп, з яких складається українсь-

кий етнос, давно помітили етнографи та лінг-

вісти. За останні 12 тисяч років археологами 

простежено не менше 10 міграційних хвиль із 

заходу на Полісся, Волинь, Поділля, Прикар-

паття [38]. 
Відтак, основні критерії геоцивілізаційного 

положення України детерміновані її розта-

шуванням між кількома полюсами тяжіння, 

які характеризуються різним ступенем полі-

тичної, економічної та військової могутності, 

території, мови, політичного режиму, релігії, 

способу життя та спілкування тощо. Україн-

ські дослідники О.Коппель, О.Пархомчук не 

поділяють точку зору С.Хантінгтона, який 

відносить Україну до розряду так званих «ро-

зірваних» країн, зваживши перш за усе, що 
саме територією України проходить лінія ро-

злому цивілізацій, спричиненого перш за усе 

Берестейською унією 1596 року. 
Таким чином, Україна опинилася «розірва-

ною» між двома цивілізаціями: слов’яно-пра-

вославною і західною. Адже, понад 400 років 

Правобережна Україна існувала у складі єв-

ропейських держав і всотувала державно-
управлінські традиції, засновані на цінностях 

католицизму й протестантизму. Стільки ж 

часу жителі Лівобережної України випробо-

вували на собі суміш колективістського ета-

тизму з азійським деспотизмом московських 

самодержців [39]. 
Сучасна Україна є результатом складної 

взаємодії різнорідних цивілізаційних пластів, 
де домінуючу роль в міжцивілізаційних 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/1897
http://uk.wikipedia.org/wiki/1968
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn22
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BF%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn22
http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn24
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взаємодіях відіграли як західна, так у значний 

історичний період російська локальна цивілі-

зація, що являє собою конгломерат народів, 

які відносяться до різних типів розвитку (до-

мінантою є російська православна цивілізація 

поряд з мусульманською та буддистською). 
Однак, у стратегічному прогнозуванні мі-

сця України в цивілізаційному просторі ХХІ 

століття слід враховувати внутрішні та зовні-

шні чинники, стан цивілізацій з урахуванням 

впливу довготривалих чинників їх розвитку. 

Тому, за своїми геополітичними складовими 
(площею, населенням, природними ресур-

сами, мовою, релігією, культурою,) Україна є 

помітним державним утворенням у світовому 

і європейському розкладі сил. Вона є євро-

пейською державою, що зумовлене не тільки 

її географічним становищем, але й історич-

ним минулим, належністю до культурних тра-

дицій західної цивілізації, демографічним 

складом населення, мовлєннєвою культурою 
Після здобуття Україною незалежності у 

1991 році у працях низки саме українських фі-

лософів, істориків, політологів кінця ХХ – по-

чатку ХХІ століть спостерігаємо нове цивілі-

заційне бачення, що дозволяє визначити стра-

тегію і тактику цивілізаційного розвитку Ук-

раїни.  
На першопочатковому етапі перед сучас-

ними дослідниками звучало запитання: «Яку 

цивілізацію могла б створити Україна?». Ва-

гомими стали наступні. Перш за усе С. Дацюк 
стверджував, що: «Україна могла б створити 

цивілізацію, засновану на культурному спів-

робітництві різних культур. Іноді таку цивілі-

зацію і культуру називають трансцивіліза-

цією і транскультурою. Тобто Україна змогла 

б спробувати зробити те, чого поки що не 

може зробити ЄС – створити систему взаєм-

них локалізацій європейських культур одна в 

одній…[40 ]. Звідси, Україна повинна була 

ставити більш масштабну мету – цивіліза-

ційний прорив задля усього людства.  

Домінантою є православна віра, яка висту-

пає одухотвореною основою як історичних 

земель, так і нині в кордонах визнаної незале-

жної України. Це стратегічно відкриває у ХХІ 

столітті для усіх сфер життєдіяльності та 

структурних підрозділів, у т.ч. й освітньої га-

лузі України, нову еру – еру глобалізації і гу-

манізації та зростаючої потреби в одухот-

воренні нації, де людина гуманна і духовно 

збагачена, громадянин-суверен повинна 

стати у центрі цивілізаційного розвитку, не 

лише як найвища цінність, але й надзвичайно 

відповідальна за свої помисли, слова, дії. 

Адже «Духовність, – як стверджува доктор 

філософських наук, професор, заслужений 

діяч науки і техніки України С.Кримський, – 
це завжди ціннісне домобудівництво особис-

тості. Це отой безкінечний шлях до форму-

вання свого внутрішнього світу, що дозволяє 

людині не залежати повністю від контексту, 

зовнішнього життя, тобто залишатися собі то-

тожним» [41]. 
Розгляаючи у подальшому цивілізаційну 

ситуацію навколо України, можна стверджу-

вати, що ключовим є визнання її поліетнічно-

сті та полікультурності. Поетеса Л. Косте-

нко подає Україну як транскультурний осе-

редок цивілізацій, головна роль якої полягає в 

тому, щоб стати «золотим містком» між Захо-

дом і Сходом.  
Найбільш потужна група дослідників-цівілі-

заційників, яка склалася в Інституті політичних 

і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Ку-

раса НАН України, ґрунтовно досліджує і ви-

кладає ці питання у колективному двотомнику 

«Еліти і цивілізаційні процеси формування на-

цій» (К., 2006), монографію М. Горєлова, О. 

Моці, О. Рафальського «Цивілізаційна історія 

України» [42, с. 214 – 218]. Професор, член-кре-

спондент НАН Україи М.Михальченко 
(15.02.1942 – 28.02.2021рр.), обґрунтував регіо-

нальну цивілізацію в Україні у низці своїх мо-

нографій, зокрема: «Українське суспільство: 

трансформація, модернізація України... або 

http://helen-koppel.narod.ru/014.htm%23_edn28
https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000008805
https://www.nas.gov.ua/UA/PersonalSite/Pages/default.aspx?PersonID=0000008805
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Лімітроф Європи?» (К., 2001); «Україна як 

нова історична реальність: запасний гравець 

Європи» (К., 2004), «Українська регіональна ци-

вілізація: минуле, сучасне, майбутнє» (К., 

2013), а також у розділах кількох колективних 

монографій та підручників (наприклад, розділ 

ІІ «Українська регіональна цивілізація як ре-

зультат історичного розвитку», розділ V під-

ручника «Соціальна філософія. Історія, теорія, 

методологія» (К., 2006, у співавторстві з В.Ан-

друщенком та Л.Губерським) [43, с. 601– 647]. 
Авторську точку зору з проблематики ста-

новлення і розвитку української регіональної 

цивілізаці, новітньої цивілізаційної паради-

гми розвитку України, політичних ризиків і 

можливостей розв’язання цивілізаційних 

конфліктів, антиукраїнської спрямованості 

російських цивілізаційних міфів про загальну 

історичну пам’ять й спільну цивілізацію у 

контексті порівняльного аналізу цивілізацій-

них ситуацій в Україні і Росії в умовах сього-

дення, стан і перспективи євроатлантичної ін-

теграції України викладено у колективній мо-

нографії «Зміна цивілізаційної парадигми ро-

звитку України:теоретико-методогічний 

аналіз» (К., ІПІЕНД ім. І.Ф.Кураса, 2019)  
Оскільки Україна не знаходиться в епіцен-

трі жодної з цивілізацій, то вона відповідно не 

може належати до жодної з них, однак її мо-

жна називати моделлю співіснування різних 

етнічних груп і цивілізацій, а у контексті гло-

бального розподілу сил Українська держава 

має унікальну позицію для забезпечення ефе-

ктивної рівноваги сил в Євразії, як українська 

регіональна цивілізація. При цьому, застосу-

вання цивілізаційної парадигми дає Україні 
методологічну основу для пошуку рівноваг 

інтересів та ведення міжцивілізаційного діа-

логу у контексті ноосферної концепції єдиної 

системно-цивілізаційної безпеки (по верти-

калі – військової, економічної, інформаційної 

тощо; по горизонталі – інтегруючої безпеки 

усіх цивілізацій) в глобальному світі на 

міждержавному рівні та новоформуючих 

міжнародних відносин. 
Україна, як одна з найбільших країн Єв-

ропи, збагачена досвідом співіснування різ-

них народів та конфесій, має зайняти в цьому 

процесі гідне місце. Доцільно згадати слова 

голландського філософа Б.Спінози (праця «З 

точки зору вічності»), що цивілізація означає 

жити так, ніби ми діємо перед Богом і вічні-

стю – «sub specie aeternitatis»  
Отже, на сьогодні перед людством постає 

дилема, яка набуває характеру глобальної те-

нденції – висунення на перший план альтер-

нативи партнерства, а не зіткнення цивіліза-

цій, що може стати або кроком до об’єднання 

різноманітних культур, релігій і народів, або 

кроком у напрямі протистояння, взаємозни-

щення. Це доленосний вибір, від якого зале-

жить результат міжцивілізаційних взаємодій 

– творчий або руйнівний, утвердженні цивілі-

заційної дискретності світу, де достойне мі-

сце знаходить український цивілізаційний про-

стір. Україна, збагачена досвідом співісну-

вання різних народів та конфесій, поетапно 

займає у цьому процесі гідне місце [44].  
Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень. Цивілізаційний підхід до світоуст-

рою засвідчує про те, що на сьогодні склалася 

певна макросистема цивілізацій (глобальна 

суперцивілізація), які мають наддержавний, 

надрелігійний, надетнічний характер. Ця сис-

тема носить динамічний характер, тобто пос-

тійно змінюються її структуровизначальні па-

раметри, а саме: кількість глобальних, лока-

льних, регіональних цивілізацій через про-

цеси біфуркації, відпочкування їх наступних 

поколінь; зміщення центру лідерства, пере-

групування цивілізаційних центрів сили і 

впливу. 
Цивілізаційний підхід (аналіз) не заміщує 

інших, він є рівним серед рівних і відіграє 

свою специфічну пізнавальну функцію, особ-

ливо у глобальному масштабі. А цивіліза-

ційне бачення світу дозволяє фактори 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
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економіки, політики, етносу, культури, тери-

торії та інші розглядати як рівні фактори роз-

витку на шляху прогресу або регресу. Однак 

новий ізоляціонізм, коли на зміну цінностям 

глобалізації приходять протекціонізм, торго-

вельні й гібридні війни, пандемія (зокрема 

COVID-19) і т.п., – це вияв не тільки боротьби 

еліт, а й цивілізаційних протистоянь і конфлі-

ктів.  
Планетарні виклики глобалізації, які вима-

гають від цивілізацій відповіді, наявні у всіх 

сферах міжнародного життя, зокрема у еконо-

міці, політичній, екологічній, інформаційно-
технологічній сферах, культурному та духов-

ному житті, соціальному розвиткові. 
Україна змінює своє цивілізаційне об-

личчя, вона вийшла з-під впливу євразійської 

Росії і творить своє європейське і євроатлан-

тичне цивілізаційне майбутнє. Особливо від-

чутний вплив глобалізації та євроінтеграції на 

державотворчі процеси в Україні, де існує по-

ляризація ідеологем і відповідних цінностей у 

суспільстві [45], актуалізували проблеми збе-

реження духовно-релігійної, культурної та 

громадянської самоідентифікації українсь-

кого народу, яка є неможливою без універса-

льної ціннісної системи, що спирається на 

вищі духовні та моральні засади. Крім того, 

духовні цінності, функціонуючи як специфі-

чні сенсоутворюючі джерела існування лю-

дини, стали серцевиною механізму самоорга-

нізації безпеки суспільства і набувають зна-

чення важливого чинника соціально-політич-

ної стабільності Української держави, її між-

народного визнання та стають провідними 

критеріями сталого просування в геополітич-

ному просторі. При цьому, духовність, як цін-

нісне домобудівництво, як заклик згори зро-

бити те, що не робиться природним чином, 

потребує індивідуальної розшифровки особи-

стості, де вона є способом її життя, повнотою 

буття людини, яка орієнтована й націлена ду-

хом. «Україні необхідна духовність, – ствер-

джував професор С. Кримський, – та 

духовність, яка викристалізувалася в греко-
слов’янській православній цивілізації Київсь-

кої держави. Та духовність…, яка зробила ук-

раїнську націю суб’єктом світової історії» 

[46]. Саме духовність, як сутнісна інтегральна 

якість особистісного буття, здатна на сучас-

ному етапі розвитку нашого суспільства збе-

регти індивіду його цілісність та ідентич-

ність. 
У той же час, цивілізаційний розвиток Ук-

раїни гальмують зовнішній і внутрішній циві-

лізаційні конфлікти. Внутрішній цивілізацій-

ний конфлікт, який має окрас ціннісного, пе-

реростає у громадянські конфлікти, політи-

чну боротьбу і т. д. Загострює громадянські 

конфлікти й ставить під загрозу цивілізаційну 

переорієнтацію країни, політичну стабіль-

ність у державі корупція. Дистабілізує ситуа-

цію у зовнішньополітичному розвитку Укра-

їни російсько-українська війна, що вимагає у 

певній мірі мілітаризації країни й має політи-

чні, економічні, соціальні наслідки (зрос-

тання ВПК, стагнація соціально-орієнтованої 

економіки, гальмування розвитку науки в ми-

рних цілях, зубожіння народу). У той же час 

конфлікт з Росією розглядається з цивіліза-

ційного боку як розлучення її з євразійською 

цивілізацією, де Україна тримає удар, що у 

значній мірі гальмує її розвиток на етапі євро-

атлантичної інтеграції, утвердженні регіона-

льної української цивілізації. 
Аналіз наявних наукових надбань свідчить 

про те, що зазначена проблема вивчена автором 

у достатній мірі; напрацьовані матеріали мають 

переважно прикладний характер, стосуються 

історико-філософських, соціально-правових 

основ цивілізаційної парадигми розвитку люд-

ства, однак є спробою на основі філософії, ци-

віліографії третьому тисячоліття визначити ос-

новні підходи, які дозволяють Україні самоіде-

нтіфікуватися і утверджуватися як локальній, 

регіональній цивілізації Макрохристиянського 

світу. Отже, усвідомлення Україною свого ци-

вілізаційного статусу має сприяти як 
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виробленню нею оптимальної моделі історико-
правового, соціально-економічного розвитку, 

так і правильної орієнтації у системі міжнарод-

них відносин. 
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НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ УТВЕРДЖЕННЯ ДОКТРИНИ 

РЕГІОНАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 
 

Майя АРТЬОМОВА 
 

На новому історичному етапі сучасна циві-

лізація упродовж ХХ та початку ХХІ століть 

вийшла на нові горизонти розвитку, базою 

якого є парадигма неперервної освіти упро-

довж життя, перехід до суспільства знань та 

появи homo educatus – людини освіченої, яка 

визначається невпинним зростанням персо-

нальної відповідальності та індивідуальним 

особистісним внеском у розвиток історич-

ного процесу, осягненням творчого феномену 

освіти.  
Звідси, освіта і наука набули пріоритетного 

статусу в суспільному поступі, тому ХХІ сто-

річчя проголошене ЮНЕСКО віком освіти, 

який відзначається як перехід до високотехноло-

гічного інформаційного суспільства, у якому як-

ість людського потенціалу, рівень освіченості і 

культури всієї нації набувають вирішального 

значення для економічного і соціального пос-

тупу країни, інтеграції і глобалізації соціальних, 

економічних і культурних процесів, які відбува-

ються у світі. Теоретичні підґрунтя парадигма-

льного дуалізму у розумінні сутності сучасної 

освіти і образу людини в освітньому просторі 

розкрито у науково-технічній (сцієнтичній) та 

гуманітарно-культурологічній (антисцієнтич-

ній) парадигмах. 
Сучасна Україна все ще перебуває в стані 

пошуку свого шляху розвитку, налагоджує 

культурні, економічні, політичні, суспільні та 

ін. внутрішні і зовнішні зв´язки. Тож цілком 

закономірно, що людині інформаційного сус-

пільства, яке є супердинамічним, потрібна 

не сума знань, а уміння вибирати, оперувати 

знаннями, оновлювати їх, володіти навич-

ками спілкування, підтримки корисних кон-

тактів між людьми. 

Оскільки, вищим рівнем узагальнення 

знань про реальний світ і діяльність людей є 

філософія, то саме сучасна філософія відіграє 

найважливішу методологічно-парадигмальну 

роль в розробці концептуальної бази вищої 

освіти. З метою реформування та розвитку 

українського суспільства, розробляється су-

часна філософська концепція освіти і на-

уки. Зважмо, що філософія освіти і науки бере 

початок з історії філософії, загальної та соці-

альної філософії та має тісний зв’язок з ін-

шими галузями філософії – філософією на-

уки, філософією культури, логікою, онтоло-

гією, етикою тощо.  
Філософія освіти і науки як особлива 

сфера наукової діяльності виникла у XIX ст. в 

англомовних країнах, передусім у США. 

Діяльність американського філософа Джона 

Д’юї (1859 – 1952 рр.), автора більш ніж 40 

книг і 800 статей з проблем філософії освіти, 
спонукала до того, що наявність філософії 

освіти була визнана як обов’язковий вимір 

компетентної, відповідальної практики в 

освіті [1]. Ніхто до цього так наполегливо не 

доводив необхідність освітньої практики, за-

снованої на філософських принципах. Тому, 

більшість праць ученого в англомовному світі 

сприймається як обґрунтування ідеї, що педа-

гоги-практики повинні мати освітню філо-

софію, як потенційну підставу всієї освітньої 

думки і практики. Відповідно актуалізувався 

так званий підхід «ізмів» – перелік традицій-

них філософських позицій (реалізм, ідеалізм, 

прагматизм тощо) – із різними рівнями філо-

софської глибини та точності і подальшим ви-

вченням їхнього «значення» для освіти.  
Важливо при цьому завернути увагу на 

етимологію походження терміну «філософія 
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освіти». Зважмо, що слово «філософія», у пе-

рекладі з грецької, означає «любов» і «муд-

рість», тож поняття «філософія» можна тлу-

мачити, як «любов до мудрості», як науку про 

досягнення людиною мудрості, пізнання іс-

тини та добра. «Філософія освіти” (англ.: 

philosophy of education) з усталеним дисцип-

лінарним статусом – це галузь філософського 

знання, що має своїм предметом освіту. яка 

досліджує ідеї освіти та її сутність як соціоку-

льтурного феномену відтворення та розвитку 

суспільства, визначення цілей, цінностей, іде-

алів освіти, результатів освіти та критеріїв їх 

оцінки. 
Таким чином, починаючи з 40-х років 

ХХ ст. у розвинених країнах Європи та США 
формулюється власне «філософія освіти», як 

національна система освіти, а її оформлення, 

як нової галузі знання, завершилося у другій 

половині ХХ століття, що стало підсумком 

тривалої взаємодії різноманітних філософсь-

ких течій зі сферою освіти, поєднання педаго-

гічної практики з її теоретичним осягненням 

[3]. 
У сучасній Україні «філософію освіти» ви-

значають як сукупність світоглядних теорій 

(ідей), які зумовлюють методологію вихо-

вання і навчання, становлення відповідного 

типу особистості. Перспективи реформу-

вання освітньої системи в Україні вбачаються 

в актуалізації гуманістично-культуротворчої 

філософії освіти, а її стратегічна мета полягає 

у становленні творчо-гуманітарної особис-

тості як цілісного суб’єкта культури. В ос-

нову педагогічного процесу покладається 
нова світоглядна установка, новий тип особи-

стості, а відповідно і зміна методики вихо-

вання та навчання. 
Тож, цілком слушним є твердження, що ре-

френом сьогоднішніх монографічних і періо-

дичних публікацій є пошук відповіді, яка 

освіта потрібна Україні у ХХІ сторіччі?  
Відзначимо, що з середини 90-х рр. ХХ ст. 

почала розроблятися концепція нового 

центризму, спрямована на розкриття кращого 

розв´язання суперечності між частково 

індивідуальним та соціально-комуністичним 

принципами. Саме культурно-цивілізаційні 

засади функціонування освіти, а також світові 

тенденції в її реформуванні на рубежі тисячо-

літь, вивчали В.Андрущенко, О.Базалук, 

Н.Вишневська, Б.Гершунський, А.Джуринсь-

кий, І.Єрмаков, Г.Клімова, В.Кудін, В.Кре-

мень, М.Михальченко, Г.Сагач, Р.Позінке-

вич, Г.Філіпчук, В.Хайруліна, К. Хиц та ін.  
Проблеми функціонування освіти і науки в 

Україні [4] в контексті європейського досвіду 

та її нової парадигми на порозі ХХІ сторіччя 

в контексті глобалізації сучасного світу, її 

універсалізації та стандартизації в умовах фо-

рмування європейського та міжнародного 

освітнього простору аналізують В.Андруще-

нко, І.Алексейчук, М.Артьомова, А.Буровсь-

кий, Т.Воропай, Л.Герасина, Б.Гершунський, 

І.Зязюн, С.Клепко, В.Кремень, С.Кримський, 

В.Кудін, М.Култаєва, Н.Латиш, В.Лутай, 

В.Лисенко, М.Михальченко, Л.Мозговий, 

Н.Ничкало, В.Огневюк, В.Пазенок, Л.Рижак, 

Е.Соф’янц, Н.Таланчук, А.Тягло, О.Удод, Г. 

Філіпчук, О.Якуба та ін. 
Предмет філософії освіти – це не лише фі-

лософське осягнення самого поняття 

«освіта», але і розкриття більш глибинного 

змісту поняття «освіта» як світоглядної ос-

нови для розвитку особистості нової епохи. У 

широкому розумінні предмет філософії 

освіти – вивчення культурних досягнень та 

цінностей, покликаних задовольняти потреби 

системи освіти. Філософія доповнює педа-

гогіку масштабним баченням соціальних 

трансформацій і домінуючими у даному істо-

ричному періоді світоглядними концепціями, 

з-поміж яких важливо виділити планетарно-
космічну.  

Особливого підходу потребує також розг-

ляд питання «філософія науки» у контесті ви-

никнення науки та закономірностей її розви-

тку, сучасних альтернативних концепцій 
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розвитку науки (сцієнтизм – антисцієтизм; 

екстерналізм – інтерналізм; кумулятивізм – 
плюралізм; нормативізм- дескриптивізм), 

концептуально-методологічного простору 

аналізу раціонального пізнання, концептуаль-

них уявлень про сенс і т.п., що повинно стати 

складовою монографії при дослідженні авто-

ром цієї публікації проблеми філософії освіти 

і науки у цілому. 
Становленя національної філософії освіти 

в Україні бере початок з 90-х років ХХ сто-

ліття. Лише у 1997 році було проведено пе-

ршу Всеукраїнську конференцію «Філософія 

сучасної освіти та стан її розробки в Україні». 
За її рекомендаціями, Міністерство освіти 

України та Академія педагогічних наук 

України здійснили заходи щодо утворення 

нового напрямку філософських досліджень. 

Філософсько-світоглядні засади освіти 

знайшли своє втілення в «Національній док-

трині розвитку освіти України ХХІ століття» 
(2001). У 2003 –2005 рр. відділом змісту філо-

софії та прогнозування вищої освіти Інсти-

туту вищої освіти АПН України розпочато 

розробку концептуальних засад філософії 

освіти в Україні. Поетапно забезпечується 

конституювання філософії освіти в Україні як 

самостійної ділянки філософського знання. 
Відтак, філософія освіти визначає:  
1) формування планетарно-космічного сві-

тогляду;  
2) підготовку відповідальних, творчих, ак-

тивних науково-педагогічних працівників, 

молодих людей, котрі з одного боку поважа-

ють багатоманітність культур, а з іншого – 
враховують у своїй діяльності стратегічні цілі 

філософії освіти, що полягають у прагненні 

згуртувати націю, цивілізацію задля досяг-

нення вищих цілей;  
3) формування у системі поглядів педаго-

гічного загалу, підростаючого покоління об-

разу особистості та цивілізації, здатних орга-

нізувати якісну взаємодію у масштабах Землі 

та Всесвіту, образ людини майбутнього.  

На сучасному етапі розвитку філософії 

освіти, дослідники визначають два основні 

моменти наявного стану в освіті, а саме: 
1) освіта не здійснює функцію виховання 

того типу світогляду, що дасть можливість 

вирішити глобальні проблеми людства; 
2) офіційно діюча система освіти постійно 

відчужується від інтересів та цінностей лю-

дей. 
Вирішення цього двостороннього питання 

вимагає розробляти філософську методо-

логію сучасної освіти. На сьогодні існують 

три концепції освіти, пов´язані з напрямами 

сучасної філософії освіти, закрема: 
1. Концепція гармонійної цілісності, яка 

сприяє реалізації ідей створення єдиної, цілі-

сної, гармонійної теорії педагогіки і централі-

зованої системи управління освітою. 
2. Релятивістсько-плюралістична концеп-

ція, яка визнає необхідність застосування 

принципів плюралізму, педоцентризму та ре-

лятивізму в педагогічній діяльності, пріори-

тетність ролі індивідуальних інтересів над 

громадськими. 
3. Синтетична концепція, яка поєднує оби-

дві попередні концепції освіти, визначаючи, що 

загальні, громадські інтереси в педагогічному 

процесі мають бути мінімальними 
Поглиблене вивчення філософії освіти пе-

дагогами, науковцями, магістрами сприятиме 

зміні адаптаційній моделі освіти на іннова-

ційну, яка розвивається як відповідь на ви-

клики інформаційної цивілізації і одночасно 

як відповідь на потреби людини знайти своє 

місце і можливості самореалізації в новому 

глобальному просторі 
Прикметною рисою філософського диску-

рсу нового тисячоліття є дискусії не тільки 

навколо проблем розвитку освіти, а й стосо-

вно конституювання філософії освіти та її 

предметного поля. 
У сучасній Україні «філософію освіти» ви-

значають як сукупність світоглядних теорій 

(ідей), які зумовлюють методологію 
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виховання і навчання, становлення відповід-

ного типу особистості. Перспективи рефор-

мування освітньої системи в Україні вбача-

ються в актуалізації гуманістично-культуро-

творчої філософії освіти, а її стратегічна мета 

полягає у становленні творчо-гуманітарної 

особистості як цілісного суб’єкта культури. В 

основу педагогічного процесу варто покла-

дати нову світоглядну установку, новий тип 

особистості, а відповідно і змінити методику 

виховання та навчання 
Згідно досліджень Н. Піщуліна та Ю. Ого-

родникова [5], до найважливіших, фундамен-

тальних, вузлових категорій, що описують су-

часну модель освіти, зорієнтовану на форму-

вання планетарно-космічного типу особис-

тості, відносяться:  
• універсальність, яка в освіті має дві вза-

ємопов’язані сторони: універсальність 

освіченої особистості, здатної результа-

тивно діяти в широкому діапазоні сфер 

життя, і опора навчання на універсали, 

тобто гранично загальні поняття, що 

об´єднують в єдиний проблемний вузол 

багато галузей буття; 
• цілісність, що має три сторони: зміст 

освіти, який утримує цілісність буття в 

переліку навчальних предметів, методи 

його надання, що спираються на всі здіб-

ності людини: її інтелект, відчуття, інте-

рес до пізнання, а також духовна єдність 

світу студента/учня, коли їх неможливо 

розділити на «об’єкт і суб’єкт пізнання»;  
• фундаментальність як концептуальне 

вивчення законів світу, вироблення фун-

даментальних сенсів буття, спрямова-

ність освіти на універсальні та узагаль-

нені знання, істотні й стійкі зв´язки, на 

структурний і змістовний перегляд нав-

чальних курсів, узгодження один з одним 

для вироблення єдиних культурно-нау-

ково-освітніх просторів; 
• компетентність та професійніст, які 

за своїм значенням протилежні вузькій 

спеціалізації і включають таку обов´яз-

кову якість, як етична позиція по відно-

шенню до предмету свого вивчення та до-

слідження в контексті гармонії практич-

ності і людяності; 
• гуманізація та гуманітаризація як про-

цеси приведення освіти, її змісту і форми 

у відповідність до природи людини, її 

душі та духу. 
Сьогодні процес гуманізації та гуманіта-

ризації освіти є основним напрямом змісто-

вного реформування системи освіти. Особ-

ливо актуальними аспектами цього процесу 

є: 
• становлення антисцієнтистської мето-

дології освіти, що передбачає не лише 

формування в учня певної системи знань, 

а й розвиток духовності в контексті гар-

монійної взаємодії усіх індивідуальних 

процесів світосприймання; 
• становлення освіти, як фактора розви-

тку культури, в тому числі й розвиток 

освіти, як діалогу культур. Поєднання 

становлення особистості з оволодінням 

культурними цінностями сприяє вирі-

шенню багатьох етичних проблем, є без-

посереднім джерелом багатогранності та 

гармонійності, які, у свою чергу, виступа-

ють вирішальними критеріями особистіс-

ного буття. 
Структура філософії освіти повинна 

включати: 
1) проблеми, що виходять з наявності про-

тиріч та парадоксів освіти; 
2) напрями філософії освіти, що розгляда-

ють шляхи вирішення проблем: гармонійної 

цілісності, релятивістсько-плюралістичний, 

синтетичний; 
3) специфічні рівні рефлексії: емпіричний, 

теоретичний, рефлексії. 
Вивчення філософії освіти забезпечить:  
• системне засвоєння матеріалу з усього 

кола філософських проблем, які виника-

ють в освіті;  
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• цілісне осягнення генезису освіти як ін-

ституту в історичному контексті;  
• визначення ролі та значення освіти в ку-

льтурі суспільства;  
• визначення образу-ідеалу нового типу 

особистості, аргументація його основних 

якостей 
Діяльнісний підхід до визначення предме-

тного поля філософії освіти цілком 

правомірний. Загалом, на думку В. Андруще-

нка, філософія освіти – це пошук нової пара-

дигми підготовки людини до життя, яка б за-

безпечила не лише адаптивне ставлення до 

дійсності, але й розвиток самої дійсності від-

повідно до людських вимірів життя, продик-

тованих ідеалами ХХІ сторіччя [6, с. 6]. 
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ОСВІТА ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ 
В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 
Микола БУКАЧ 

 
Г.С.Сковорода неодноразово у своїй твор-

чості наголошував думку про те, що власти-

вості предметів розкриваються в практиці, 
яка становить – «корінь» і «плід» істини». Під 

цим кутом зору ми і хочемо розглянути 

втілення ідей Г.С.Сковороди на сучасному 

етапі в освітній сфері. І мова піде не про 

звичну у нас освіту, а про освіту людей по-

важного віку. 
Розпочинаючи роботу з організації 

освітньої діяльності з людьми поважного 

віку, ми навіть не уявляли собі, які складнощі 

нас чекають попереду. Ми тоді навіть не 

усвідомлювали, наскільки важливою пробле-

мою починаємо займатися. Усвідомлення 

прийшло тоді, коли на нас нахлинув потік ба-

жаючих навчатися. 
25 вересня 2011 року Міністерство 

соціальної політики України видало наказ № 

326 «Про впровадження соціально-педагогіч-

ної послуги «Університет третього віку», ме-

тою якого було допомогти органам праці та 

соціального захисту населення в підвищенні 

рівня організації роботи з людьми пенсійного 

віку, тобто мова йшла про таку форму роботи, 

яка в країнах Західної Європи і США мала на-

зву «Університет третього віку» УТВ. 
Коли в департаменті праці та соціального 

захисту населення побачили слово універси-

тет, то вирішили, що це питання може допо-

могти розв’язати лише національний універ-

ситет. Річ у тім, що у той період, така форма 

роботи з людьми поважного віку, як «універ-

ситет третього віку» для нашої країни була 

новою і мало відомою, як для працівників де-

партаменту, так і для працівників універси-

тету. Але коли прийшло прохання про допо-

могу, то ми розпочали вивчати дану 

проблему, аби спробувати створити універси-

тет третього віку в місті Миколаєві.  
Перш за все перед нами постало питання – 

яким чином організувати роботу нової, за 

своє суттю для нас, структури? Про-

аналізувавши роботу УТВ в різних країнах, 

ми вимушені були констатувати, що ті форми 

організації, які діяли у них і давали гарні ре-

зультати, в наших умовах були Внеефективні. 

Наприклад:  
• У Білорусі – УТВ організовувалися при 

великих підприємствах, які виділяли 

ставки для організації даної роботи, авто-

бус для подорожей людей поважного віку 

та ін;  
• У країнах Євросоюзу – фінансування 

УТВ відбувалося частково за рахунок 

держави, частково – за рахунок місцевих 

бюджетів, а частково самими пенсіоне-

рами та ін. 
У нас таких можливостей не було, тому ми 

вимушені були шукали власну модель ор-

ганізації роботи УТВ.  
Було випробувано декілька різних 

варіантів  
– це утворення такої структури на базі де-

партаменту праці та соціального захисту 

населення Але ефективної роботи тут не 

вийшло, тому, що відсутні аудиторії, педа-

гогічні кадри, обладнання, більшість пенсіо-

нерів законодавчо обмежена брати участь в їх 

роботі. І хоча на базі цих департаментів в 

України і діють більшість УТВ, але вони ма-

лоефективні; 
• на базі бібліотек міста – відсутні облад-

нані аудиторії, педагогічні кадри, обме-

жена кількість напрямів роботи – не має 

можливостей впроваджувати такі 
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напрямки роботи, як танцювальний, хо-

ровий, спортивний та ін.; 
• на базі вищих навчальних закладів – тут 

відчувається відірваність від тих установ, 

які працюють з людьми поважного віку. 

Крім того, на базі всіх цих установ дуже 

складно отримати підтримку від бізнесу 

та благодійних організацій. Тобто, ін-

шими словами, жодний з цих варіантів 

нас повністю не влаштував. 
Опрацювавши різні моделі організації ро-

боти УТВ, ми обрали, з нашої точки зору, оп-

тимальну модель роботи означеної струк-

тури, в основі якої було створення громадсь-

кої організації освітній центр «Університет 

третього віку» «ОЦ УТВ», і на її основі об’єд-

нання зусиль департаменту праці і соціаль-

ного захисту, бібліотек, вищих навчальних за-

кладів міста. Саме об’єднанням зусиль нав-

коло ідеї УТВ і цілеспрямованістю на розви-

ток людей поважного віку, наша форма ор-

ганізації роботи УТВ відрізнялася від та ін-

ших, раніше відомих моделей. І саме така 

співпраця допомогла організувати ефективну 

роботу нашого ОЦ УТВ. 
Участь і перемога у трьох міжнародних фе-

стивалях та організація ще трьох міжнарод-

них фестивалів на Україні показали 

дієздатність обраного шляху розвитку. На 

міжнародному фестивалі в Хорватії, ОЦ УТВ 

було нагороджено спеціальним кубком, 
надпис на якому вказує, що цей кубок вруче-

ний за значний внесок у розвиток фестиваль-

ного руху на теренах України і Європи. Це 

визнання того, що ми можемо надавати якісні 

освітні послуги для людей поважного віку, 

які не гірші за європейські.  
Сьогодні в нашій країні починається ак-

тивне обговорення питання організації освіти 

людей поважного віку. І це на часі.. Адже для 

дітей у нас є система освіти, для молоді – вищі 

навчальні заклади, для людей середнього віку 

– заклади підвищення кваліфікації. А що у нас 

є для людей поважного віку? Хтось скаже, що 

є територіальні центри соціальної допомоги – 
дійсно є такі структури, в яких імітують ор-

ганізацію навчальних процесів. 
Чому імітують?  
• По-перше, у цих закладах відсутні педа-

гогічні кадри, аудиторії, спортивні зали, 

комп’ютерні класи та ін., необхідні для 

якісного проведення навчального про-

цесу;  
• По-друге, згідно діючого законодавства, 

там можуть отримувати соціально-
освітню послугу УТВ лише одинокі 

пенсіонери і ті, у кого доходи нижче про-

житкового мінімуму. Тому більша ча-

стина пенсіонерів просто обмежена зако-

нодавчо і не має можливості отримувати 

цю послугу; 
• По-третє, спрямованість цих закладів не 

на активну життєву позицію, а на 

підтримку, допомогу тих, у кого скрутне 

становище.  
Дослідження, яке проводилося на базі ОЦ 

УТВ і територіальних центрів показали при 

комп’ютерній обробці отриманих результа-

тів, більш високу активність і прагнення до 

життя слухачів ОЦ УТВ, ніж у клієнтів УТВ 

територіальних центрів, у яких спрямованість 

на отримання соціальної допомоги.  
Виходячи з вищевикладеного, слід наголо-

сити, не лише про потребу у розвитку такої 

форми соціально-освітньої послуги, як УТВ, 

але й акцентувати увагу на тому, що нею ма-

ють опікуватися освітяни, тобто ті люди, які 

знають і вміють організувати навчальний 

процес. 
І тут виникає ще одне питання, яка освітян-

ська структура здатна підняти на належний 

рівень у плані організаційному, методичному 

цей пласт роботи? 
За нашим переконанням, такою структу-

рою можуть стати інститути вдосконалення 

вчителів: 
• По-перше, ці заклади забезпечені педа-

гогічними кадрами; 
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• По-друге, мають аудиторний фонд, 

компютерні класи, бібліотеки та ін.; 
• По-третє, тісні зв’язки з освітянами гро-

мад, що надає можливість, як організову-

вати структури УТВ в громадах, так і під-

тримувати їх методично, створивши на 

своїй базі відповідні центри.  
Якщо говорити про темпи упровадження 

даної ідеї на теренах України, то ми маємо 

констатувати, що дане питання знаходиться на 

паузі. На це вказує й той факт, що закон про 

освіту дорослих більше чотирьох років гуляє 

по кабінетах міністерств і відомств. Нам це 

пояснюють частіше за все нестачею коштів у 

державі. Але нам здається що найбільший де-

фіцит, який нам не дозволяє якісно розбудо-

вувати систему освіти для людей поважного 

віку, це нестача любові до наших батьків, не-

стача поваги, які ми прикриваємо заванта-

женістю, нестачею коштів та ін.. До такого 

висновку ми приходимо на основі практичної 

роботи з людьми поважного віку, і отриманих 

результатів, які визнані європейцями. Ми 

маємо нарешті показати не на словах а в кон-

кретних справах, що людина в нашій країні є 

найвищою цінністю.  
 

Джерела: 
1. Карпінська О.М. Постакмеологічні ресурси особистості похилого віку ав-

треф.дис…канд. псих.наук: 19.00.07/ Одеський національний університет ім.І.І.Меч-

нікова. – 2017. – 20с. 
2. Неформальна освіта людей поважного віку. – Одеса: КЗВО «Одеська академія непере-

рвної освіти Одеської обласної ради» та ГО ОЦ УТВ.-Миколаїв: ФОП Швець, 2020. – 
440 с. 

3. Сагач Г.М. Благословенний Григорій Сковорода. –К.:Інститут генези життя та Все-

світу,2013. – 163 с. 
  

ОСВІТА ЛЮДЕЙ ПОВАЖНОГО ВІКУ 
В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
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ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВІКІВ 
 

Олена БІЛОКРИНИЦЬКА  
 

У Вербівському закладі повної загальної 

середньої освіти Нижньосірогозького району 

Херсонської області спецкурс з медіаосвітнім 

компонентом «Ave, Skovoroda! Ідемо за Ско-

вородою!» [1]. викладається у межах позакла-

сної роботи. На заняттях учні поглиблюють 

свої знання про українського філософа Григо-

рія Сковороду, використовуючи сучасні ме-

дійні засоби, опрацьовують наукову, публіци-

стичну літературу, бо саме в ній заховані ска-

рби душевної мудрості Григорія Савича.  
Кожне заняття має різнотипні медіа зав-

дання: створення презентацій, віртуальних 

подорожей, відеороликів, фотоколажів, мон-

таж фільмів. Після перегляду художніх та до-

кументальних фільмів, запропонованих цією 

програмою, аналізуємо їх, характеризуючи 

головних героїв, створюючи власні коротко-

метражні фільми за мотивами матеріалів оче-

видців. Заняття старшокласників прово-

дяться у різних формах: конкурс на кращого 

читця творів Григорія Сковороди, презента-

ція, бесіда, гра, міні-вистава, круглий стіл. 

Учні пишуть есе, твори-роздуми, інтерв’ю, 

міні-сценарії тощо.  
Уся робота висвітлюється у блозі «Ave, 

Skovoroda! Ідемо за Сковородою!» 
Вивчення цього авторського елективного 

спецкурсу сприяє вихованню високих етико-
естетичних смаків, умінню бачити й розуміти 

силу і красу художнього Слова, розвитку са-

мостійного творчого мислення учнів, фор-

муванню навичків аналізу медіатекстів, ро-

звитку креативних практичних умінь на ма-

теріалі медіа [2]. 
Підсумком такої роботи став районний 

семінар-практикум учителів суспільно-гу-

манітарних дисциплін «Формування соціаль-

ної культури школярів на засадах літератур-

ної спадщини Григорія Сковороди», на якому 

були присутні вельмишановні автори про-

грами курсу Сагач Галина Михайлівна й 

Кузьміч Тетяна Олександрівна. 
Пізнавати самого себе треба починати зма-

лечку. Тож до вивчення творчості Григорія 

Савича ми залучили і молодших школярів. 

Вони ще стоять на порозі пізнання великого, 

та їхні кроки впевнені й сміливі. Інсценуючи 
байки Григорія Сковороди, школярі грали із 

захопленням, передаючи тонкий повчальний 

зміст творів українського філософа.  
Така творча робота єднає не тільки учнів з 

учителями, але й з батьками й вчителями-ко-

легами з Нижньосірогозького району Херсо-

нської області району, бо сам проєкт «Гри-

горій Сковорода – 300» пройнятий мудрістю 

українського філософа та ідеєю творення.  
Однією із ефективних форм залучення 

українських школярів до вивчення особи-

стості та творчості великого українського 

філософа Григорія Сковороди є створення 

медіапроекту у формі відеоролика. Актуаль-

ність даної творчої роботи очевидна: допо-

могти учням усвідомити історичну велич по-

статі Г. С. Сковороди у світовому співтова-

ристві, глибше пізнати слов’янський контекст 

його творчості; формувати медіаосвітню ком-

петентність учнів, розвивати їхню етико-есте-

тичну свідомість і творчу індивідуальність; 

сприяти успішній соціалізації учнів на 

соціокультурному матеріалі.  
Використання даної форми роботи дозво-

лило включити у цей процес велику кількість 

школярів, організувати співпрацю вихова-

телів і вихованців через активну та творчу 

діяльність. Медіапроект розвив уміння, здіб-

ності, мислення школярів; відкрив нові мож-

ливості та прихований потенціал кожного, 

допоміг удосконалитися, розкритися. І вчи-

телі , і учні школи вважають, що досягли своєї 
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мети, адже за 3 дні відеоролик набрав 68 пе-

реглядів – це наша маленька перемога. Отож 

дивіться «Уроки терпеливості Григорія Ско-

вороди» і виховуйте в собі відповідні риси ха-

рактеру, як робив це Геніальний українець , 

мандрівний філософ і педагог – Григорій Ско-

ворода [3]. 
Чим раніше діти залучаються до практич-

ної творчості, яка їх хвилює і цікавить, тим 

глибше вони розуміють життя й духовний 
зміст майбутньої трудової діяльності. Саме 

тому у виховній системі гуртка засобом ро-

звитку особистості є діяльність: пізнавальна, 

перетворювальна, комунікативна, ціннісно-
орієнтаційна, художня, соціально-зна-

чуща.Як би ми гарно не говорили про наукову 

організацію праці педагога, інноваційні, ін-

терактивні форми і методи роботи, про їх 

ефективне застосування в практику, наші роз-

мови були б марними, якби ми не мали прак-

тичного підтвердження результатів нашої 

діяльності. 
 
Джерела: 
1. Сагач Г. М. Ave‚ Skovoroda! Ідемо за Сковородою / Г.М. Сагач, Т. О. Кузьміч / Шкільна 

бібліотека. – 2015. – № 8. –С. 42 – 56. 
2. Сагач Г. На прощу до Григорія Сковороди, або Пілігрим віків / Галина Сагач // Сагач 

Г. Вибрані твори : в 5-ти т. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – Т. 4. Храм Слова: «Небо на землі». 

– С. 86-94. 
3. Сковорода Г. С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. 

Листи / Г. С. Сковорода. – К.: Наукова думка, 1983. – 542 с. 
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ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РЕАЛІЗАЦІЇ 
ВЕЛИКОГО ПРОЕКТУ «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – 300» 

 
Світлана ГАНУЩИНА 

 
2022 рік – рік відзначення 300-річного юві-

лею великого українського мислителя-муд-

реця, педагога, філософa, поета, композитора, 

музиканта, культурно-освітнього подвиж-

ника – Григорія Савича Сковороди. 
Історико-педагогічна обізнаність дозволяє 

сучасному педагогові краще орієнтуватися в 

різноманітності ідей і підходів, які існувaли і 

існують в педагогічній науці і освітньо-вихо-

вній практиці; допомагaють і майбутньому 

педагогові, і педагогу-практику осмислювати 

професійно-педагогічну діяльність як таку і 

свої погляди на неї. 
Зрештою, історія педaгогіки – це ЛЮДИз 

їх натхненням і відкриттями, драмами людсь-

ких доль, безкінечними пошуками, помил-

ками, осяяннями і безвихіддю, злетами і па-

діннями… Вaжливого значення у цьому кон-

тексті набуває аналіз життя і діяльності дійс-

них представників педагогічного Олімпу, які 

спокійніше й об’єктивніше сприймаються у 

світлі часу. Продукти їхньої діяльності – 
книги, винaходи, наукові концепції, витвори 

мистецтва, – як правило, переживають своїх 

творців. Своїми творчими здобутками вони 

ніби обдaровують світ, роблять цікавішою 

Планету Людей. Їхні життя стають доказом 

того, що людина – самоорганізована система.  
У історії нaуки, мистецтва, літератури, те-

хніки, архітектури залишаються лише пред-

ставники дійсних вершин, чиї праці і в нових 

умовах залишаються сучасними, на прикладі 

їхнього життя і творчості можна навчатися і 

навчати інших. Такі представники людства, 

вершини вершин, як Сократ, Платон, Аристо-

тель, П’єр Абеляр, Ян Коменський, Джон 

Локк, Рене Декарт, Жан-Жак Руссо, Йоган 

Песталоцці, Григорій Сковорода, Костянтин 

Ушинський, Антон Мaкаренко, Василь Сухо-

млинський, – підтвердження тому. Кожен з 

них – ціла епоха. Кожен з них – смертний і 

безсмертний. Кожен мав батьків, Першого 

вчителя. Кожен мав Головного учителя чи 

кількох Учителів. У кожного своя історія [1].  
Укрaїнську культуру трьох останніх віків 

просто не сила уявити без поезії та філософії 

Григорія Сковороди. Кожне нове століття по-

чинається його думкою і словом. У його особі 

вітчизняна культура має оригінального ми-

слителя і письменника, пристрасна думка 

якого не бажала і не могла миритися з неспра-

ведливістю. Г. Сковорода виступив як вираз-

ник ідеї гуманізму, свободи особистості. У 

свідомість сучасників і нащадків Г.Сковорода 

увійшов як народний вільнодумний філософ, 

як мандрівний учитель життя. Відомо, що 

твори Г. Сковороди, поширюючись у рукопи-

сах, увійшли до репертуару кобзарів і лір-

ників. Сковорода не застарів. Навпаки, 

сьогодні він приходить до нас у таких різних 

образах – вишукaно аристократичному, як у 

курбасівців, та фривольно-легковажному, як 

у франківців. 
Г. С. Сковорода залишив нащaдкам фено-

менальну духовно-педагогічну, філософську 

спадщину, засновану на його особистому 

освітньо-виховному досвіді. На мій погляд, 

вона залишається актуальною, бо не втрачає 

свого унікального пізнавального, етико-ви-

ховного, естетичного значення і сьогодні, у 

період творення нової української держави, 

нової освіти. Адже для створення умов для 

гармонійного розвитку особистості та можли-

востей її самореалізації у суспільстві, у кон-

тексті застосування положень філософського 

вчення Сковороди, повинні бути переглянуті 
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теоретичні підходи до розуміння шляхів 

взаємодії людини, природи, суспільного сере-

довища.  
Саме на виховання її, самодостатньої та 

щасливої, про що мріяв великий філософ, і 

спрямована вся діяльність Закарпатського об-

ласного палацу дитячої та юнацької творчості 

«ПАДІЮН». 
З огдяду на це, весь освітній процес процес 

у «ПАДІЮНі» спрямований на виховання 

майбутньої еліти держави та відбувається за 

траєкторією: від обдарованості – до успіху. І 

на цьому шляху педагог є тим, хто допомагає 

дитині розкрити здібності і таланти. 

Здійснюючи спільну освітню подорож і ди-

тина і педагог ідуть до поставленої мети. Тож 

кожна дитина може стати успішною в житті, 

досягти значного успіху, знайти себе у сус-

пільстві, реалізувати свої можливості на по-

вну силу. На виховання такої самодостатньої 

особистості були спрямовані і філософські 

погляди Сковороди, що відомим чином впли-

нуло на роботу з обдарованими дітьми в про-

цесі реалізації однієї з комплексних програм 

«ПАДІЮНу» – «Обдарована дитина» під час 

якої відбувається формування засобами по-

зашкільної освіти і виховання нового, ініціа-

тивного, самостійного, мислячого, 

відповідального покоління – майбутнь-

ого України.  
Обдаровані діти – золотий запас нації, її 

інтелектуальна еліта, гордість і надія 

України, джерело її авторитету у світі. Не 

варто доводити, що кожна нація сильна 

своїми талантами, а талант завжди родом з 

дитинства. 
Потреба суспільства у творчих, діяльних і 

обдарованих, інтелектуально розвинених гро-

мадянах, оновлення національної свідомості, 

відродження духовності посилили необ-

хідність пошуку, розвитку і підтримки обда-

рованих дітей, що і стало одним з пріоритет-

них напрямів діяльності закладу. Він реалізо-

вується довгостроковою комплексною 

програмою «Обдарована дитина». Розкриття 

природних здібностей, пошук, підтримка і 

стимулювання інтелектуально і творчо обда-

рованих дітей та молоді, розвиток їх творчого 

потенціалу та формування духовності –ос-

новне завдання, яке ставлять перед собою пе-

дагоги. У закладі напрацьована результа-

тивна система роботи з обдарованими дітьми 

та молоддю. Багато вже зроблено, система ро-

боти з обдарованими дітьми має дає сталий 

позитивний результат. Окрім головного зав-

дання, проект має на меті підвищити куль-

турну компетентність дітей та молоді, спри-

яти вихованню поваги до української мови та 

культури, національних традицій, шанобли-

вого ставлення до культурної спад-

щини України [2].  
У палаці працюють досвідчені, творчі, кре-

ативні педагоги, які постійно займаються 

власним професійним розвитком, удоско-

налюють методи та прийоми гурткової ро-

боти, застосовують новітні технології роботи 

з обдарованими дітьми. Про це свідчать ре-

зультати досягнень їхніх вихованців, мето-

дичні напрацювання. Основні напрями ро-

боти педагогів з обдарованими дітьми: 
• створення творчої атмосфери; 
• співпраця педагогів та вихованців, в ос-

нові якої демократичний та гуманістич-

ний стиль спілкування; 
• створення ситуації успіху; 
• залучення дітей до змагань, конкурсів, 

фестивалів, виконання творчих про-

ектів; 
• формування ціннісного ставлення до 

знань та вмінь, які дитина набуває в по-

зашкільному закладі. 
Важливим у реалізації даної програми є на-

уково-методичне забезпечення роботи з обда-

рованими дітьми. Саме воно є запорукою 

створення комплексу максимально сприятли-

вих умов для ефективного функціонування і 

розвитку педагогічної системи відповідно до 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
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потреб обдарованої особистості та вимог сус-

пільства і держави. Для цього: 
1. Створено інформаційний банк даних 

обдарованих дітей із різних напрямів діяль-

ності.  
2. Систематизовано матеріали періодич-

них видань із проблеми дитячої обдарова-

ності. 
3. Проведено проблемно-тематичні 

семінари із метою систематичного підви-

щення майстерності педагогів, які працюють 

з обдарованими дітьми.  
4. Створено авторські програми та мето-

дичні розробки, спрямовані на виявлення та 

розвиток обдарованих дітей.  
5. Визначається і вивчається кращий педа-

гогічний досвід роботи з обдарованими 

дітьми з подальшим впровадженням його в 

систему роботи палацу.  
6. Організовуються і проводяться різно-

манітні конкурси, фестивалі, змагання, ви-

ставки.  
7. Розглядаються питання організації ро-

боти з обдарованими дітьми та визначення 

подальших напрямів роботи на засіданнях ме-

тодичних об&apos;єднань, педагогічних та 

методичних радах. 
8.  Розроблено систему матеріального та 

морального заохочення обдарованих дітей та 

педагогів, які працюють з ними. („Зореграй”) 
Однією з важливих складових освітнього 

процесу з обдарованими дітьми є: діяль-

нісний підхід, створення умов для продуктив-

ної праці, застосування активних форм і ме-

тодів навчання, з використанням елементів 

проблемності, пошуку, самостійної роботи 

тих, хто навчається. Чим різноманітнішою і 

продуктивнішою є значима для особистості 

діяльність, тим ефективніше відбувається са-

морозвиток та самореалізація обдарованих 

дітей. 
Велику увагу приділяється соціальній 

підтримці та популяризаціі творчості дітей. З 

цією метою продовжується традиція 

благодійного проекту підтримки юних та-

лантів «ПАДІЮНУ» «Зореграй», який діє з 

2000 року. 
У засобах масової інформації постійно 

висвітлюються здобутки та досягнення твор-

чих об’єднань, колективів та окремих обдаро-

ваних дітей, видаються буклети, готуються 

телесюжети про творчість, досягнення, де-

бюти, виставки, концерти юних обдарувань. 
Ведеться значна робота з поглибленого 

оволодіння обдарованими дітьми знаннями, 

уміннями і навичками та підготовки талано-

витих вихованців до участі у Всеукраїнських 

та Міжнародних фестивалях, конкурсах, зма-

гання. 
Але виховання молодого покоління в будь-

якому закладі освіти було б неефективним без 

виховання у нього поваги і любові до рідної 

землі. Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і 

нові шляхи виховaння патріотизму як почуття 

і як базової якості особистості, які б 

відповідали реаліям сьогодення. Але, лише 

враховуючи досвід минулих поколінь і опира-

ючись на теоретичні дослідження, можна по-

будувати таку систему національно-патріо-

тичного виховaння, яка буде цікавою для мо-

лодого покоління нашої країни. Саме цього і 

прагне досягти у своїй діяльності з даного 

напряму і Закарпатський обласний палац ди-

тячої та юнацької творчості «ПАДІЮН». 
Врaховуючи, шо виховні традиції україн-

ської педагогіки складалися впродовж ба-

гатьох століть, впродовж яких наш народ 

накопичив великий досвід виховання, у різні 

історичні періоди одним з головних зaвдань 

було – виховати справжнього патріота 

України. Важливо, що Григорій Сковорода 

також однією зі своїх цілей визначав розвиток 

в людях священної любові до Вітчизни, адже 

головною метою патріотичного виховання є 

становлення самодостатнього громадянина-
патріота України, гуманіста і демократа, гото-

вого до виконання громадянських і конститу-

ційних обов’язків, до успадкування духовних 
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і культурних надбань українського народу, 

досягнення високої культури взаємин [3]. 
Зараз ми повертаємось до споконвічних 

цінностей: утвердження первинності любові 

до Батьківщини і дітей, духовності, мораль-

ності, бережного ставлення до природних 

скарбів і національних надбань нашого 

народу тощо. Робота в цих напрямках забез-

печує сприятливі умови для самореалізації 

особистості в Україні відповідно до її інте-

ресів та можливостей; сприяє набуттю мо-

лоддю соціального досвіду, успадкування ду-

ховних та культурних надбань рідного 

народу, формуванню духовних цінностей 

українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до рідного 

народу і землі, української історії та держави, 

її найкращих представників, серед яких був і 

Григорій Сковорода, гордості за минуле і су-

часне на прикладах кращих зразків культур-

ної спадщини; підтримання кращих рис 

української нації: працелюбності, прагнення 

до свободи, любові до природи і мистецтва, 

поваги до батьків і родини; створення умов 

для розвитку громадянської активності, про-

фесіоналізму, високої мотивації до праці як 

основи конкурентоспроможності громадя-

нина, а відтак, держави. 
Педагоги палацу разом з вихованцями до-

кладають багато зусиль, щоб зберегти непо-

вторність та унікальність традицій і звичаїв 
народу. Виховання поваги до своєї 

минувшини – це не лише виховання поваги до 

народу, що живе на цій землі. Це моральність, 

національна свідомість майбутніх поколінь, 

підготовка їх до участі у розв’язанні сього-

денних і перспективних завдань держави, до 

управління нею та виконання функцій трудів-

ника і господаря, керівника і виконавця, гро-

мадського діяча та захисника Батьківщини.  
Про патріотизм судять не по словах, а по 

справах – саме це прагне донести «ПАДІЮН» 
до своїх вихованців. У своїй діяльності педа-

гоги прагнуть «ПАДІЮНу» прагнуть того, 
щоб він у наших вихованцях виявлявся не 

лише у вишиванці, синьо – жовтих прапорцях 

чи тризубові на одязі… У нас він починається 

з виховання поваги і любові до місця, де наро-

дився і живеш, до своєї родини…Врешті – 
решт, до «ПАДІЮНу», який дає змогу вта-

мувати всі творчі, інтелектуальні, креативні 

запити: намалювати чи створити якусь з пер-

лин рідної землі, написати гімн «ПАДІЮНу» 
чи «Радості», присвятити закладу пісню, та-

нок, спортивну перемогу… Він не стане ки-

дати сміття біля річки чи в парку – адже це 

часточка його країни.  
Педагогічний колектив з впевненістю ру-

хається вперед з розумінням того, що вихо-

вати патріота може тільки патріот. Усвідом-

люючи це, вони виховують молоде по-

коління, що хоче миру і спокою в державі, її 

процвітання, бо саме це є запорукою її май-

бутнього! 
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гач Г. Вибрані твори: в 5-ти т. – Рівне: ПП ДМ, 2006. – Т. 4. Храм Слова: «Небо на 

землі». – С. 119–125. 
2. Сковорода Г. С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. 
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3. Стадниченко В. Я. Іду за Сковородою: сповідь у любові до вчителя : до 280-річчя від 
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ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
В РЕАЛІЗАЦІЇ ВЕЛИКОГО ПРОЕКТУ «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА – 300» 

  
Світлана ГАНУЩИНА – директорка Закарпатського обласного палацу дитячої та юна-

цької творчості «ПАДІЮН», відмінникиня освіти України (м. Ужгород). 
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ВИРАЖЕННЯ ТВОРЧОГО ДУХУ Г.СКОВОРОДИ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ 

 
Валентина ЗЕЛІНКА 

 
Музичне життя Григорія Сковороди розпо-

чалося вже з самого дитинства. Музика і пое-

зія становили нерозривну єдність і гармонію 

його життя та філософії. Вона була його вір-

ною супутницею з якою нерозривно павязані 

основні етапи його творчості. Недарма Григо-

рія Савовича вважали «праведником», котрий 

зцілює піснями і чарівною грою душевні рани 

одиноких, убогих і знедолених. Бо, за його ро-

зумінням, «узика промовляє до душі нашої», 

він бачив у ній «джерело думок вдячних» і 

спосіб узагальнення світу».[6]. 
Провідну роль музики у творчому житті 

Григорія Сковороди констатували ряд ро-

звідок та досліджень. Дане питання грунто-

вно окреслено у невеликій монографії Онисії 

Шреєр-Ткаченко «Григорій Сковорода – му-

зикант», у мемуарних матеріалах М. Ковалін-

ського, В. Ерна, історика Київської академії 

В. Аскоченського, письменника й драматурга 

Г. Квітки-Основ’яненка; працях основних до-

слідників творчості Г. Сковороди – І. Срез-

невського, Г.Данилевського, а також музико-

знавчих дослідженнях М. Боровик, П.Маце-

нко, І. Іваньо. Повноцінного уявлення про му-

зичне надбання митця-філософа досі не вив-

чено. Тож є необхідність поставити за мету 

проаналізувати взаємозв’язок між музичною і 

словесною творчістю Григорія Сковороди, 

його погляди на роль музики у формуванні 

духовного світу людини 
Характеризуючи та досліджуючи творчу 

спадщину та біографічні дані можна 

відмітити,що Григорій Сковорода був музи-

кантом,композитором співаком та педагогом-
вокалістом «сладкозвучия» Його надвинят-

кові музичні здібнoсті – прекрасні голосові 

дані,досконалий музичний слух, володіння 

багатьма інструментами, талант композитора 

і педагога – були засобом передачі філософію 

буття й світобачення, сутність якого є націо-

нальною бароковою традицією. що, власне, 

визначає засади українського музичного ба-

роко. Вона виявляється насамперед в образ-

ній сфері, спрямованій на внутрішній світ лю-

дини та сприйняття навколишнього світу 

крізь дуалізм самого буття з його протистав-

ленням добра і зла, духовного і тілесного, 

земного і горішнього, життя і смерті. Ця 

сутність бринить в особливій музичній мові – 
проникливій, сердечній, зрозумілій усім. 

Музична мова його солоспівів більш тя-

готіє до народнопісенного мелосу. У сім’ї не-

заможного козака Сави Сковороди співали 

українських пісень, сумлінно дотримувались 

народних звичаїв і церковних традицій. Бу-

дучи ще малим хлопчиною майстерно воло-

дів сопілкою, скрипкою, бандурою, гуслями. 

Тож виконуючи пісні , він вам сoбi іх акомпо-

нував. Зі слів його найближчого друга та учня 

Михайла Ковалинського «Григорій, по седь-

мому году рождения приметен был дарова-

нием к музыке. В церкву ходил он само-

охотно на крылос и певал отменно». У сільсь-

кій школі, вивчали псалми та ірмоси, бо треба 

було знати спів «осьмогласний» і «подоб-

ний», складати власну мелодію на канонічні 

слова або текст на задану мелодію. Отже, 

тодішня освіта давала хорошу музичну підго-

товку на основі церковних богослужінь. 
Очевидний талант юнака де транслюва-

лася прекрасна гра на різних народних інстру-

ментах,володінням вокальним голосом і за-

гальні пізнання відкрили йому двері одного з 

кращих європейських вишів того часу – 
Києво-Могилянської академії. «Юний 
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прибулець із першого ж разу привернув до 

себе увагу диригента співочої капели, і його 

одразу прийняли до хору». Навчаючись в ака-

демії юнак опанував грою на таких інструме-

нтах, як флейттраверс (поперечна флейта), 

скрипці, органі, лірі, гуслях, бандурі. Це дало 

йому змогу стати незамінним виконавцем у 

студентському оркестрі.  
Віртуозне володіння грою на музичних ін-

струментах – не одне з надбань студента. 
Неймовірно допитливий, Григорій оволодів у 

Академії принципами партесного (багатого-

лосого хорового) концерту. Його інтерес впав 

на вивчення музики Іоанна Дамаскина, а це 

дало поштовх для осягнення законів компо-

зиції. Адже Могилянська академія на той час 

була осередком традиції видатних музи-

кантів-просвітителів Григорія Кониського, 
Феофана Прокоповича, Лазаря Барановича. 

Вже був відомим вокальний трактат Миколи 

Дилецького «Граматика мусикійська», по 

якому бурсаків навчали володіти голосом. 
Варто зауважити, що тут здобували освіту му-

зичні генії України Максим Березовський, 

Артемій Ведель, Марко Полторацький, Дми-

тро Бортнянський, Семен Гулака-Артемовсь-

кий, Федор Якименко та інші митці. Тут по-

чалися перші спроби творити музику.  
О.Я.Шреєр–Ткаченко писала: «Пісні 

Г.С.Сковороди – це новий етап у розвитку ка-

мерної вокальної музики,зокрема пісні-рома-

нси які являлися новим типом вокально-ін-

струментальної музики,як відомо,безпосере-

дньо передували українському солоспіву» [6]. 
Вірячи в могутню силу музики, Г.С. Сково-

рода складає більшість своїх поетичних 

творів саме у формі пісень, тобто в музично-
поетичному жанрі, де музиці має належати чи 

не провідна роль» [6, с. 6]. Водночас його 

пісні являються нововведеним жанром соль-

ної пісні з інструментальним супроводом, 

якому Сковорода надав нового більш глиб-

шого напрямку, розширивши тематичні кор-

дони лірики XVIII ст. 

Також музично-поетичну спадщину Ско-

вороди презентують канти та псальми. 

Терміном «псальма» позначаються мораліза-

торські пісні народного типу, а терміном 

«псалом» – релігійні гімни, що в Біблії об’єд-

нані у книгу Псалтир. Від ХІХ ст. і до нашого 

часу термін «псалом» стали використовувати 

і щодо індивідуально-авторських творів 

(наприклад, «Псалом життю Генрі Лонг-

фелло, «Псалом залізу» Павла Тичини, 

«Псалми степу» Євгена Маланюка, «Пока-

янні псалми» Дмитра Павличка, «Давидові 

псалми» Ліни Кoстенко), а «псальму» 

сьогодні можна почути тільки зі сцени, бо 

зникли мандрівні співці, які були творцями і 

носіями цього жанру. Саме ці жанри були по-

пулярними і поширеними серед різних верств 

населення тогочасної України. Безпосередньо 

були охоплені такі сфери суспільного життя, 

як народне,духовне та світське. Особливо 

«шанував Сковороду простий український 

народ, – писав відомий дослідник української 

старовини Д. І. Яворницький, – а його пісні 

ставали репертуаром для широких мас» [7]. 
Прослідковуючи музично-поетичну спад-

щину Сковороди варто зауважити що на да-

ний час збереглось для наступних поколінь не 

друковане слово, а усна народна традиція, 

адже жодна пісня за життя автора не була 

надрукована. Створені ним твори він сам пе-

реписував і дарував друзям, учням та знайо-

мим: «Благословенним вважався той дім, де 

він оселявся хоча б на декілька днів». Тере-

нами Наддніпрянщини та Слобожанщини 

розспівувалися його духовні канти та 

«псалми». А звучали вони завдяки охоронцям 

пісенної культури українським співакам-бан-

дуристам та лірникам. Однією із найпопу-

лярніших пісень серед народу належить одно-

голосна пісня-псальма Сковороди «Ах ушли 

мои лета». Це єдина на сьогодні пісня, надру-

кована з мелодією ще за життя філософа-му-

зиканта. 
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Слід відзначити, що пісенні твори Сково-

роди ставали репертуаром для широкого кола 

демократичних верств населення.Вони зву-

чали серед селянства, козацтва, міщанства, 

чумаків, бурлаків, що сприяло його популя-

ризації. Крім того, музично-поетичні твори 

автора розповсюджувались у рукописних 

списках та копіях серед освічених верств то-

гочасної України, зокрема нащадків гетьман-

сько-старшинського середовища. Тож, пісні 

Г. Сковороди були в репертуарі мандрованих 

дяків, співаків та регентів, які були подорожу-

ючими містами України, Білорусі, Росії та 

Європи.цим самим Григорій Савович підніс 

значення української пісні.  
Г.С.Сковoрода наслідування зробив лево-

вий внесок у системі навчання вокалістів, за-

стосувавши емпіричний метод,тобто метод 

наслідування. Принцип цього методу полягає 

у чіткому та прфесійному звукосприйгятті уч-

нем співу вчителя через копіювання на слух. 

Голосові складки при цьому фіксують прави-

льне звукоутворення у яке довершується че-

рез призму особистих емоцій,почуттів та тем-

перамент співака.  
Твори Г. Скoвороди не минули увагою пе-

дагогів. Вони ввійшли у педагогічну 

практику XVIII ст. й стали навчальним репер-

туаром багатьох студентів. У статті відомого 

історика В. І. Аскоченського [7] згадується 

про те, що відомий український композитор, 

вихованець Київської академії та диригент її 

хорової кaпели Артем Ведель (Ведельський) 

співав пісні «Ах счастье, счастье», «Ах ты, 

свете лестный» з хором хлопчиків, а відома 

пісня Сковороди «Всякому городу нрав і 

права зучить в oпері «Наталка Полтавка» 
композитора І. Котляревського.  

Так, музика стала для Г. Сковороди одним 

з важливих засобів прояву та поширення 

своїх філософських ідей, соціальних по-

глядів. Саме через мистецтво філософ знай-

шов шлях до людського серця, до про-

будження людської думки. Бо, за його ро-

зумінням, «музика промовляє до душі 

нашої», через призму якої він бачив у ній 

«джерело думок вдячних». Г. Сковорода зба-

гатив музично-поетичну твoрчість новою те-

матикою, нoвими мотивами й образами, 

близькими та зрозумілими народу. У свою 

чергу, вірші в його творах виконували важ-

ливу соціальну функцію й були дієвим засо-

бом втілення й пропаганди нових ідей того 

часу.  
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ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ 
З МЕДІА ОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ 

«AVE, SKOVORODA! ЙДЕМО ЗА СКОВОРОДОЮ!» 
В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 
Наталія КРУПА  

 
Загальні проблеми завдання і змісту спец-

курсів завжди були у колі дослідницьких ін-

тересів провідних спеціалістів України та ін-

ших країн. Науковці Херсонщини також вва-

жають пріоритетним завданням розробку 

програм спецкурсів. Змістовна і цікава про-

грама «Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковоро-

дою!» авторського елективного спецкурсу з 

медіаосвітнім компонентом для учнів 9, 10, 

11-х класів загальноосвітніх навчальних за-

кладів, розроблена авторами-укладачами Са-

гач Галиною Михайлівною, доктором педаго-

гічних наук, академіком 4-х Міжнародних 

академій, проректором Всеукраїнського на-

родного університету українознавства імені 

Григорія Сковороди та Кузьміч Тетяною Оле-

ксандрівною, кандидатом педагогічних наук. 

Програма схвалена на засіданні Вченої ради 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти» (протокол № 2 від 19.03.2015 р.) [1, с. 

25]. Зміст даного спецкурсу не повторює 

зміст академічного чи профільного рівня, а 

доповнює їх, має інтегрований характер. Роз-

робники даного елективного курсу врахували 

такі принципи: науковість, індивідуальність, 

доступність, наступність срезультативність, 
смедіаграмотність. Навчальний матеріал 

спецкурсу сформовано відповідно до крите-

ріїв відбору змісту: відповідність профілю на-

вчального закладу; урахування сучасних до-

сягнень профільної наукової галузі; ураху-

вання змісту базових навчальних предметів; 

урахування виконання завдань Всеукраїнсь-

кого проекту «Григорій Сковорода – 300». 

Дотримано і вимоги щодо розроблення даної 

програми. 

У Сиваській загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів №2 Новотроїцького району Херсон-

ської області цей елективний курс виклада-

ється з вересня 2015 року, упроваджується як 

шкільний компонент навчального плану, вно-

ситься в розклад, він задовольняє інтереси уч-

нів. Вони обрали його не лише згідно з обра-

ним профілем, а й за власним бажанням, щоб 

поглибити власні знання з української літера-

тури, художньої культури, музики. Це є пред-

метний курс за вибором на якому поглиблено 

вивчають окремі розділи основного предмета, 

які включено до обов’язкової програми з ук-

раїнської літератури. 
За обсягом елективний курс короткотермі-

новий (17 годин). Кожне заняття курсу міс-

тить медіаосвітній компонент (презентації, 

відеофільми, сюжетні театралізації, докумен-

тальні фільми, портретні галереї, віртуальні 

екскурсії, бук трейлери, флешмоби, музичний 

супровід). Форми проведення занять також 

різноманітні: доповіді, лекції з елементами 

практичної бесіди, захисти проектів, практи-

чні заняття, вікторини, тестування, анкету-

вання, створення колажів тощо). Пропонова-

ний елективний курс є пропедевтичним кур-

сом для учнів основної школи, метою якого є 

спрямування учнів на вибір філологічного 

профілю навчання у старшій школі та орієн-

тація на професії вчителя української мови та 

літератури, журналіста, мовознавця, екскур-

совода, науковця. Водночас, цей курс має мі-

жпредметний характер, поєднуючи в собі сві-

тову літературу, художню культуру, музику 

та іноземні мови. 
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На мою думку, запропонований електив-

ний курс допоможе вчителю літератури реа-

лізувати варіативний компонент мовно-літе-

ратурної освіти та підготовити учнів основної 

школи до усвідомленого вибору профілю на-

вчання та майбутньої професії. 
Тематика практичних занять спонукає слу-

хачів бути активними, розвивати свої вміння й 

навички, на підставі виучуваних літературних 

творів робити висновки та узагальнення, усві-

домлювати закономірності та логічну зумовле-

ність розв’язання певної проблеми; виконувати 

різні види самостійної роботи: виразно читати 

прозу і поезію, слухати художнє виконання, на-

вчальну лекцію або доповідь з подальшим оці-

нюванням під час публічного обговорення або 

письмового відзиву, готуватися до бесіди або 

диспуту й брати участь у них, виконувати прак-

тичні завдання, спрямовані на аналіз художніх 

і наукових текстів, самостійно робити різного 

ступеня узагальнення: повідомлення, доповідь, 

реферат, виконувати тематичний добір літера-

тури, складати літературні (і літературно-музи-

чні) композиції, монтажі, сценарії, виставки, ві-

кторини, виконувати пошукову й дослідницьку 

роботи в галузі історії світової літератури, са-

мостійно поглиблено вивчати за вибором учня 

або порадою вчителя творчість письменника, 

що не вивчається за програмою. Крім того, про-

тягом вивчення спецкурсу учні вчаться оволо-

дівати основними видами письмових робіт: 

конспект, тези, анотація, рецензія, повідом-

лення, твір, доповідь, реферат, і відповідно до 

індивідуальних бажань – деякими жанрами пу-

бліцистичного твору (нарис, репортаж, ін-

терв’ю, інформація та ін.), різноманітними фо-

рмами літературно-художньої творчості.  
Три роки у школі діє світлиця Г.С. Ско-

вороди, створена за порадою професорки 

Галини Михайлівни Сагач ще під час її 

першого відвідування школи у 2014 році і 

проведення Тарасового кола «Батько Тарас 

– дітям України» з нагоди 200-річчя Вели-

кого Кобзаря. Сьогодні духовно-просвітни-

цька лабораторія «Сковородинська світ-

лиця» – це місце проведення тематичних 

уроків, сковородинських читань, творчих 

сковородинських студій, уроків духовності, 

уроків християнської етики, занять неділь-

ної школи, конкурсів образотворчої творчо-

сті за тематикою творів Г. Сковороди. Тут 

шкільний бібліотекар розгортає змістовні 

книжкові виставки «Шляхом Григорія Ско-

вороди». 
Основні підходи до реалізації програми 

спецкурсу висвітлено в навчально- методич-

ному посібнику «Тематичні розробки занять 

елективного курсу з медіаосвітнім компонен-

том «Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою!» 

у 9 класі Сиваської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №2 Новотроїцького району», 

затвердженого до друку вченою радою КВНЗ 

«Херсонська академія неперервної освіти» 17 

червня 2020 року, протокол №3 та розміще-

ному на блозі Сиваської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2.  
Практика доводить, що упровадження еле-

ктивних курсів з медіа освітнім компонентом 

підвищує самостійну пізнавальну активність 

учнів, поглиблюючи знання, та має виняткове 

значення для розвитку їхніх наукових і твор-

чих здібностей. Адже стандарти Нової укра-

їнської школи орієнтовані на формування 

всебічно розвиненої особистості та вміння ре-

алізувати себе, застосовувати здобуті в про-

цесі навчання знання на практиці, критично 

мислити, постійно розвиватися, щоб у майбу-

тньому реалізувати поставлені цілі, окреслені 

завдання. 

 
Джерела: 
1. Сагач Г.М., Кузьміч Т.О. Програма «Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою!» автор-

ського елективного спецкурсу з медіаосвітнім компонентом для учнів 9,10,11-х класів 
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загальноосвітніх навчальних закладів. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперер-

вної освіти». 2015. С.2 
– [Електронний ресурс].– Режим доступу: Посилання на QR код 

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=64db8328ab&attid=0.1&permmsgid=msg-
f:1666476882067152299&th=172083e516035dab&view=att&disp=safe&realattid=f_ka3p
zeqv0  

 

ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ З МЕДІА ОСВІТНІМ 
КОМПОНЕНТОМ  «AVE, SKOVORODA! ЙДЕМО ЗА СКОВОРОДОЮ!»  

В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 
Крупа Наталія Пилипівна, вчитель української мови та літератури Сиваської загально-

освітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Новотроїцького району Херсонської області. 
 

 
  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА–300»  
В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ХЕРСОНЩИНИ 

 
Тетяна КУЗЬМІЧ 

 
Згідно з основними положеннями Вели-

кого Проєкту «Григорій Сковорода-300» у 
лютому 2016 року у м. Херсоні було за-

реєстровано громадську організацію «Херсо-

нська філія Всеукраїнського народного уніве-

рситету імені Григорія Сковороди», метою ді-

яльності якої є сприяння консолідації усіх мо-

ральних, духовних і людських ресурсів насе-

лення м. Херсона для збереження сковоро-

динівських ідеалів, робота з молоддю, її вихо-

вання в дусі патріотизму, поваги до рідної ку-

льтури, налагодження тісних стосунків з різ-

ними філіями Міжнародного народного уні-

верситету українознавства імені Григорія 

Сковороди та іншими громадськими органі-

заціями [1].  
Основними напрямами діяльності цієї гро-

мадської організації визначені: 
• всебічне сприяння збереженню та укріп-

ленню багатих духовних традицій Г. С. 

Сковороди, поширення його філософсь-

ких, богословських, педагогічних ідей у 

всіх сферах життя [2]. ; 
• участь у діяльності з духовно-морального 

виховання дітей та молоді, залучення їх 

до вищих досягнень української та 

слов`янської культури, її внеску до світо-

вого духовного простору, сприяння від-

родженню освіти, яка б традиційно базу-

валася на ідеалах Г. С. Сковороди та на 

великих досягненнях східнослов’янської 

класичної культури, зокрема мистецтва 

та літератури;  
• підтримка та організація роботи освітніх 

закладів зі сковородинівською темати-

кою; розробка й видання на електронних 

носіях учбово-методичних комплектів 

тощо; 

• встановлення і розвиток контактів гро-

мади з видатними сковородинознавцями 

України та інших держав; співробітниц-

тво з відповідними фірмами в галузі ту-

ризму; організація спеціалізованих екску-

рсійних і туристичних поїздок; 
• співпраця з Православною Церквою в її 

діяльності в галузі духовного відро-

дження, відновлення й збереження куль-

турно-історичних пам’яток української 
та слов’янської культури; 

• сприяння збереженню та всебічному роз-

витку ідей Г.С. Сковороди в Україні та 

світі; створення умов для членів громади 

для їх інтелектуального й творчого само-

вираження [3]; 
•  сприяння духовно-моральному вихо-

ванню молоді в кращих традиціях україн-

ської, слов’янської культури та правосла-

вної християнської моралі [4]; 
• сприяння створенню, надання допомоги 

соціальним, культурним, просвітнім, 

освітнім науковим й іншим організаціям, 

професійним й аматорським творчим ко-

лективам, що популяризують у своїй дія-

льності ідеї Г.Сковороди; 
• встановлення творчих контактів із вітчиз-

няними та міжнародними Сковородинсь-

кими осередками у підготовці святку-

вання 300-ліття від дня народження 

Г.С.Сковороди. 
Протягом останніх років в освітніх закла-

дах Херсонщини було організовано та прове-

дено низку просвітницьких заходів:  
– комплексний захід «Один день із Гри-

горієм Сковородою» та свято «Григорій Ско-

ворода – поет і філософ людської свободи» 
(21 жовтня 2015 року в Сиваській 
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загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 Но-

вотроїцької районної ради); 
– семінар «Рідна мова як невід`ємна скла-

дова етнічної самоідентифікації учня», захід 
літературно-музична композиція «Григорій 
Сковорода – велет Слова і Духу» (17 лютого 

2016 р. на базі КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти»); 
– районний семінар-практикум вчителів сус-

пільно-гуманітарних дисциплін з теми «Фор-

мування соціальної культури школярів на заса-

дах літературної спадщини Григорія Сково-

роди» (16 листопада 2016 р. на базі Червоно-

партизанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Нижньосірогозької районної ради); 

– зустріч за «круглим столом» на тему 

«Григорій Сковорода – ноосферний просвіти-

тель на всі часи» (6 грудня 2016 року на базі 

КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти»);  
– Сковородинські навчання «Пізнай 

себе»: філософський круглий стіл для педа-

гогічного колективу «Сковорода як гасло 

часу», евристична бесіда з учнями «Світ мене 

ловив, та не спіймав» (22 вересня 2017 р. у 
Скадовській загальноосвітній школі І-ІІІ сту-

пенів №3); 
– зустріч за «круглим столом» на тему 

«Геніальний Григорій Сковорода – феномен 

культури України і світу» (24 листопада 2017 

року на базі КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти»); 
– культурно-освітня подорож «Стежками 

Григорія Сковороди», присвячена 295-річчю 
від дня народження відомого філософа та 

просвітителя (м. Харків та Національний 

літературно-меморіальний комплекс Г. Ско-

вороди у с. Сковородинівка Харківської об-

ласті) (9–10 грудня 2017 р.); 
– огляд соціальних проєктів, присвячених 

творчості Григорія Сковороди (2019 рік для 

учнів Херсонської області). 
Загалом Херсонщина 12–13 листопада 

2020 року взяла активну участь у дискусійній 

локації «Актуальні проблеми богослов’я, фі-

лософї та аналітики у контексті національно-
духовного відродження України й збере-

ження творчої спадщини Григорія Скорово-

роди» під час проведення ХІV Міжнародної 

науково-практичної конференції «Українсь-

кий цивілізаційний простір: витоки, розвиток, 

проблеми» на базі Карпатського університету 

імені Августина Волошина, Ужгородської ук-

раїнської богословської академії, Міжнарод-

ній академії богословських наук, Мукачів-

сько-Карпатської єпархії Православної Цер-

кви України, представництвом науковців не 

лише України, але й Греції, Грузії, Словач-

чини, Польщі. Педагогічний загал Херсон-

щини підтримали ініціативу учасників ХІV 
МНП конференції й внесли свій посильний 

вклад у презентацію інноваційного філософ-

сько-богословсько-педагогічного матеріалу 

освітян України «Благословениий Григорій 

сковорода в інформаційному просторі Укра-

їни» (розміщено на сайті Карпатського уніве-

рситету імені Августина Волошин). 
Логічним продовженням діяльності вчите-

льства та громадськості філії Міжнародного 

народного університету українознавства 

імені Григорія Сковороди на Херсонщині 

стала участь 31 травня – 1 червня 2021 року в 

ХІХ Всеукраїнській науково-практичній кон-

ференції «Реалії та перспективи розвитку на-

уки та освіти в сучасних умовах» (дискусійна 

локація «Пріоритети розвитку сучасної філо-

софії освіти України в контексті утвердження 

регіональної української цивілізації, збере-

ження світоча Розуму, Духу і Слова Григорія 

Сковороди») на базі вищезазначених органі-

заторів цього науково-педагогічного форуму. 
На наше глибоке переконання, в наш час, 

для якого характерний процес переоцінки ві-

чних цінностей, а часто і підміна їх лжепонят-

тями, життя і творчість відомого українського 

філософа Григорія Сковороди заслуговують 

інноваційного ноосферного дослідження і ус-

відомлення не тільки науковою елітою, а й 
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молоддю, представниками влади, громадсь-

ких інститутів України та світу, як це уже пі-

дтвердила наша просвітницька діяльність. 
 
Джерела: 
1. Сагач Г. М., Кузьміч Т. О .«Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою!» Програма авторсь-

кого елективного спецкурсу з медіаосвітнім компонентом для учнів 9 (10,11) класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперерв-

ної освіти», 2015 р. 
2. Решетинський В. М. Учитель з Назарета і учень із Чорнух / В. М. Решетинський, В. Я. 

Стадниченко. – К. : Криниця, 2014. – 128 с. 
3.Стадниченко В. Я. Садівник щастя. Сковорода, як дзеркало України / В. Я. Стадни-

ченко. – К. : Криниця, 2013. 
4. Сагач Г. Велет Духу і Слова – Григорій Сковорода / Галина Сагач // Сагач Г. Божий 

світ і ми: скрижалі Слова. Книга 4. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти», 2013. – С. 129–203. 
 

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПРОЄКТ «ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА–300» 
В КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ХЕРСОНЩИНИ 

 
Тетяна KYЗЬМІЧ – к.пед.н., очільниця Херсонської філії Всеукраїнського народного 

університету українознавства імені Григорія Сковороди. 
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УНІВЕРСАЛІЗМ ПРОЕКТНОГО МИСЛЕННЯ 
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І СУЧАСНІСТЬ 

 
Володимир МАРТИНЕНКО 

 
В Україні та у світі формується нова пара-

дигма цивілізаційного розвитку національних 

держав, громадянського суспільства, 

міжнародних відносин, особистості та ін. Ци-

вілізаційних змін зазнають усіх сфери сус-

пільного розвитку: економічна, політична, 

соціальна, демографічна, екологічна геоеко-

номічна, міжнародна тощо.  
Провідним інструментом цивілізаційних 

змін має стати освітній процес нової якості на 

базі розробки, реалізації і впровадження про-

ектів у всі сфери суспільства. Йдеться про 

якісний розвиток державного мислення осо-

бистості в інформаційну епоху, що зумовлює 

необхідність докорінної трансформації освіти 

на усіх рівнях суспільства, тому що «фізики» 

і «лірики», економісти і політики, поети і ху-

дожники, лікарі і педагоги – всі живуть у дер-

жаві. Вони приймають рішення, характер 

яких спільний для всіх громадян. Необ-

хідність розробки проектів зумовлена харак-

тером оточення людини. Все, що її оточує у 

суспільстві, державі, міжнародній сфері, має 

характер причинно-наслідкового зв’язку, 

цілісне, повне, яке завершується результатом.  
Предметом нашої уваги є універсальні ви-

моги до проектного мислення особистості. 
Універсалізм вимог зумовлюється тим, що 
результат рішень у суспільстві, державі, на 

міжнародному рівні (позитивний чи негатив-

ний у цивілізаційному вимірі) повністю зале-

жить від того, як дотримуються їх при прий-

нятті рішень, незалежно від Часу і Простору. 
Універсальних вимог мають дотримуватися 

усі громадяни, суспільство, держава, на 

міждержавному рівні, незважаючи на транс-

формацію цивілізаційної практики, яка 

здійснюється сьогодні: збільшується 

швидкість різних процесів, наприклад, швид-

кість руху грошей сягає швидкості світла; біо-

роботи, які схожі на людину, їх неможливо 

відрізнити від людей, вони виконують 
складну роботу людини, працюють по 24 год. 

на добу дикторами телебачення, хірургами, 

танцюють, як високопрофесійні артисти ба-

лету тощо. Інновації, які уже впроваджені у 
життя, не мають обмежень у функціоналі. 
Уже є ознаки того, що людина вийшла за межі 

людських повноважень і втручається у зміст і 

дію вищих ієрархій. Йдеться про зміну статі 

людини, яка дана людині Творцем від народ-

ження. Йдеться про пошук «частки Бога» на 

адронному колайдері тощо.  
Базові вимоги, які стосуються людини, її 

поведінки у соціумі, державі, міждержавних 

стосунках, формують майбутній результат дії 

і взаємодії людей. Цей результат у наш час 
становлення нової інформаційної ери має наз-

доганяючий характер на основі дії об’єктив-

них суперечностей: проблеми – суперечності 
– антагонізми – революції – нові проблеми – 
нові суперечності – нові антагонізми. 

Рушійною силою є суперечності, які розв’язу-

ються через злам старого світобачення. Люд-

ство вже досягло стану, коли помилки, що 

зроблені у минулому, призводять до проблем, 

суперечностей, антагонізмів, революцій у 

міжнародному масштабі і які стає неможли-

вим розв’язати.  
У наш час питання стоїть так: якщо лю-

дина, людство будуть дотримуватися базових 

правил, вимог, – вони будуть існувати. Якщо 

ні, – біологічне життя на нашій планеті може 

бути знищено самою людиною. У даному разі 

не буде значення мати те, яким способом це 

буде досягнуто: кліматичні зміни, політичні 
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конфлікти, ядерна війна, екологічні ката-

строфи, пандемії, зміна статі людиною тощо.  
Паралельно із наздоганяючим типом дій 

цивілізація виробила інший тип поведінки 

людини – превентивний: проблеми розвитку 

людини завчасно прогнозуються, розробля-

ються заходи їх недопущення, отриманий ре-

зультат гарантує безризикове, неконфліктне, 

несуперечливе співіснування людей у часі і 

просторі.  
Майбутнє життя людей формуються на 

базі вимог, якими є незмінні у часі і просторі: 

точка відліку, циклічність, цілісність, абсо-

лютність (досконалість), завершеність, пов-

нота, превентивність, відповідність форми і 

змісту, залежність (кожен етап проекту вхо-

дить до інших етапів) тощо[2].  
 Вимоги формувалися тисячоліттями, кон-

кретизувалися видатними особистостями, 

фіксувалися на відповідних носіях. Досить 

навести деяких представників, які сповіду-

вали інший тип цивілізаційних відносин. Це 

Сократ, Платон, Арістотель, Сковорода Г. С., 

Вернадський В.І., Кримський С.Б. та багато 

інших. Розглянемо засади проектного мис-

лення, які, зокрема, застосовував у своїй твор-

чості геніальний мислитель Г.С. Сковорода. 
Точками відліку при розробці проекту є 

раціональна та ірраціональна (духовна). У Г. 
С. Сковороди є визначена точка відліку, про 

яку пише академік Д. Багалій. Г. С. Сковорода 
«визнавав тільки єдину субстанцію – 
Вічність»: «початок та кінець є те ж, що Бог, 

або Вічність» [с.428], тобто, точка відліку є 

ірраціональною – Господь Бог. Ця точка 

відліку ставить обмеження у використанні 

людського розуму сферами, які є функціями 

Господа. Втручатися у ці функції, виконувати 

їх людиною суворо заборонено. На сучасному 

етапі переважаючою точкою відліку ринкової 

економіки є раціональна, раціоцентрична. 

Все вимірюється розвинутим інтелектом, 

набирає темпи розвитку штучний інтелект, 

який швидше і краще за людський інтелект 

математично розраховує різні ситуації у про-

цесі прийняття рішень. Наприклад, штучний 

інтелект уже обігрує у щахи чемпіонів світу. 

У цих умовах штучний інтелект обмежень не 

має. 
Наступною вимогою проектного мислення 

є те, що кожен проект має початок і кінець, 

що зумовлює необхідність визначення кінце-

вого результату. Без визначеного кінцевого 

результату проектне мислення громадянина у 

державі перетворюється у «дурну без-

кінечність»: намічені цілі не досягаються, 

натомість ставляться нові цілі, які «гаранто-

вано» призводять до чергової «дурної без-

кінечності». У Г.С.Сковороди кінцевим ре-

зультатом проектного мислення є те, що 

скарби його вчення, ідеї, життя визнані у всь-

ому світі. 
Цілісність вчення Г.С.Сковороди визнача-

ють багато дослідників. Цілісність фор-

мується на причинно-наслідковому зв’язку: 

пізнання себе – пізнання Бога – потрібний 

результат. Вони засвідчують, що його місією 

було будити критичну думку, взаємодію віри 

і знання, теології і філософії у синтезі 

[с.189]. Академік Д. Багалій писав, що тео-

логія Сковороди визначалася «надзвичайно 

універсальним характером; органічно була 

зв’язана з філософією» [с.189]. Він під-

креслював єдність, гармонійність та 

послідовність ідей у творах геніального ми-

слителя, в яких не було суперечностей[1, 

с.428]. Академік Д. Багалій писав про думку 

Сковороди, як «велику і творчу» [1, с.368],  
Абсолютність, повнота вчення Г. С. Сково-

рода характеризується його концепцією само-

пізнання і Богопізнання, бо в кожному з нас є 

Бог. Г.С. Сковорода писав: «Богопізнання по-

трібне навіть для пізнання світу, щоб знати 

гарно земне, треба пізнати небесне» [1, с.429]. 
Г. Сковорода вчив поєднувати розум і віру: 

«розум повинен відшукати істину, яка не дана 

людині готовою, а відшукування її це ї є вища 
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мета і разом з цим справжня насолода для 

кожної людини» [1, с.429]. 
Світогляд Г.С.Сковороди полягав в осмис-

ленні Бога, людини і світу, тому він відзна-

чається «єдністю, монолітністю, філософії 

Сковороди» [1, с.442]. Д. Багалій підкреслює 

«самостійність філософської концепції Ско-

вороди» [1, с.442], який втілював ідеал діяль-

ності вченого мудреця серед народу, якому 

заклав грунт для майбутнього наукового 

світогляду. Сковорода був видатним істо-

рико-культурним діячем своєю універсаль-

ною філософією щастя, бо закликав усі 

верстви суспільства до пробудження думки і 

серця до духовно-морального життя. 
Завершеність вчення Г.С. Сковороди 

знаходить свій кінцевий для конкретної лю-

дини результат у щасті людини, яке можливе 

тільки тоді, коли людина пізнає себе, а через 

пізнання свого «Я» вона пізнає Бога, реалізує 

свій ресурс, перетворює його у діючий потен-

ціал. 
Д. Багалій називає Г.С. Сковороду «сином 

України», «бо його проповідь, його філо-

софія, його мудрість мали універсальний все-

світній характер і годилася не тільки для од-

них українців, а й для всіх людей, якої б вони 

не були віри чи нації, коли щастя було по-

трібне для всіх, і не було обмежене ні віком, 

ні народом, ні державою» [с.163]. 
Отже, вимоги прийняття успішних рішень 

людиною суспільною, державною формува-

лися тисячоліттями, застосовувалися у твор-

чості видатних особистостей, мають бути 

творчо осмисленими на історико-філософсь-

ких засадах превентивного способу життя в 

інформаційній епосі – це єдиний інструмент 

гарантування життя на нашій планеті. 
 
Джерела: 
1. Багалій Дмитро. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. Київ. 

«Орій» при УКСП «Кобза». 1992. 472 с. 
2. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: навчаль-

ний посібник/ В.Ф. Мартиненко. Київ. НАДУ. 2008. 300 с. 
 

УНІВЕРСАЛІЗМ ПРОЕКТНОГО МИСЛЕННЯ 
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І СУЧАСНІСТЬ 

 

Володимир Мартиненко – д-р. н. з державного управління, проф., проф. Криворізького 

технічного університету, акад. Міжнародної академії богословських наук, чл.-кор. МПА, від-

мінник освіти України (м. Київ – м. Кривий Ріг). 
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МУЗИЧНА СКЛАДОВА ТВОРЧОСТІ 
ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Марія МАРТИНЮК 
 

У статті розглядається творчість Г.С. Сковороди в контексті музичного мистецтва. 

Музика займала поважне місце в житті філософа й митця і була постійною його супутни-

цею. Маючи чудовий голос, граючи на музичних інструментах, створюючи музику до своїх 

пісень він був відомим та шанованим за життя. Філософські праці Г. Сковороди актуальні і 

сьогодні, адже в них оспівуються людські цінності, які є поза часом. Протягом століть 

творчість Г. Сковороди є цікавою для композиторів, які творили у різних жанрах, і мали пев-

ний вплив на розвиток музичної культури України. 

 
Багатогранна постать Григорія Сковороди 

сьогодні цікавить нас своєю філософською 

думкою, є безцінним скарбом української ку-

льтури, надбанням українського народу. Фі-

лософія Сковороди охоплює усі сфери людсь-

кого життя. Він багато говорить про щастя, 

розуміння щастя і шляхи досягнення 

внутрішньої гармонії. Григорій Сковорода 

пропонує людям почати шлях до щастя з 

пізнання себе і невпинного внутрішнього ду-

ховного самовдосконалення. Багато уваги 

Сковорода приділив і проблемам виховання, 

розробивши прекрасну, струнку і просту, 

проте дійсно геніальну систему виховання. 
Легендою він став ще за свого життя. До по-

статі філософа, ученого, педагога сьогодні 

прикута пильна увага, адже його твори є ак-

туальними і сьогодні. 
Родом із простої козацької родини (наро-

дився 1722 року), Г. Сковорода ще з раннього 

дитинства виявив неабиякі таланти: він мав 

прекрасний голос, грав на кількох музичних 

інструментах, був уважний, спраглий до 

знань, мав неабиякий хист до мов та наук. 
Музичні здібності виявилися теж рано, а пер-

шим його музичним інструментом, яким він 

майстерно володів, була сопілка або свиріль. 

Любив співати і зумів яскраво проявили свої 

вокальні здібності в період навчання в 

сільській школі, де Григорій здобув почат-

кову освіту [4].  
З 1738 по 1742 р. Г. Сковорода навчається 

у Києво-Могилянській академії, де музика й 

поезія, а також спів у академічній капелі ста-

ють його улюбленими заняттями. На щастя, 

Київська академія розчиняла тоді свої двері 

перед усіма здібними дітьми незалежно від 
маєткового стану батьків — тут учився й 

бідний, і багатий. Григорій, дитина з диво-

вижною пам’яттю, мав неабиякий потяг до 

поезії, музики, співу, малювання. Регент од-

разу ж забрав його до академічного хору; не 

має сумнівів, що Сковорода брав активну 

участь у театральних виставах, які тут 

улаштовувалися (ось звідки у нього стільки 

висловлювань про театр), а також у рекреа-

ціях – випускних мистецьких св’ятах напри-

кінці навчального року. Тут, в академії, у 

класі поетики хлопець здобув знання з теорії 

поезії та практичні навички у віршуванні, тут 

вивчив давньоєврейську, давньогрецьку, а 

передусім латинську мови, заглибившись у 

філософію, читав улюблених Плутарха, 

Філона, Ціцерона, Горація, Лукіана, Орігена, 

Еразма Роттердамського та інших [3].  
З 1742 р. музичну освіту Г. Сковорода про-

довжив у Петербурзі, куди потрапив під час 

чергового набору українських співаків до 
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Придворної капели. У серпні 1744 р. разом із 

співаками й почтом імператриці Єлизавети 

Петрівни, яка відвідала Київ та інші міста, 

Григорій Сковорода повернувся в Україну, а 

також дістав дозвіл залишитися в Києві для 

продовження навчання в Академії (до 1750 p.) 
Г. Сковорода багато займався само-

освітою, навчався у природи та людей, навіть 

у своїх власних учнів. Можливо, саме ця 

здатність, спрага до засвоєння нового, невга-

мовний пошук істини, праця над самим со-

бою і привели Сковороду до того рівня духов-

ного та розумового розвитку, якого він досяг. 

Григорій Сковорода став першим українсь-

ким філософом. За життя йому пропонували 

багато різних посад, але мандрівний філософ 

понад усе цінував свою волю, право самому 

визначати своє життя, жити так, як йому до 

вподоби, спілкуватися з людьми різного віку 

та професій – це Григорій Сковорода вважав 

найбільшим щастям для себе.  
Музика стала для Г. Сковороди одним з 

важливих засобів прояву та поширення своїх 

філософських ідей, соціальних поглядів. 

Саме через музичне мистецтво філософ знай-

шов шлях до людського серця, до про-

будження людської думки. Тому він не про-

сто переймає філософські, релігійні формули 

буття для характеристики навколишнього 

світу, життя, а діалектику філософії реалізує 

в музично-діалектичній формі. Музично-пое-

тичну спадщину Г.Сковороди презентують 

канти, псальми та пісні. Саме ці жанри були 

популярними і поширеними серед різних 

верств населення тогочасної України. його 

пісні ставали репертуаром для широких мас, 

за що його шанував простий український 

народ. Г. Сковорода був не тільки автором 

творів, а й першим виконавцем їх, акомпану-

ючи на одному з музичних інструментів. Це 

свідчить про зразок поєднання таланту поета, 

композитора і професійного музиканта-вико-

навця [5]. 

Твори Г. Сковороди мають музичну ос-

нову. Ліричні вірші, які він сам окреслив як 

«пісні» у збірці «Сад божественных пісней», 

були покладені на музику й надовго увійшли 

до репертуару слобожанських кобзарів та лір-

ників. Пісні Г. Сковороди зазвичай іменують 

«псальмами» або «кантами». Ці духовні пісні, 

поширені на польських, білоруських та 

українських землях XVII – XVIII ст., мають 

спільне коріння. Кант (від лат. cantus – 
співання, пісня та польск. kantychka – духовна 

пісня) – зразок побутової багатоголосої пісні 

духовного змісту, головною прикметою якої 

було триголосне виконання (двох верхніх го-

лосів і баса) поезій силабічного віршування. З 

кантів на тексти псалмів (від гр. ψαλμος 

(palmos) – хвалебна пісня, славослів’я, пса-

лом) виокремилася жанрова варіація – 
псальма. На відміну від канонічних церков-

них псалмів як священних молитовних пісень 

псальми виконувались не у храмах, а в межах 

домашнього музичного співу [6]. 
Вагомим внеском у музичну скарбничку 

творчості Г. Сковороди став хоровий концерт 
Івана Карабиця на вірші «Сад божественних 

пісен», написаний 1971 року. Концерт скла-

дається з 6 частин: 
I – «Ах поля, поля зелены»; 
II – «Чолнок мой»; 
III – «Не пойду в город богатый»; 
IV – «Распростри вдаль взор твой»; 
V – «Лутче час»; 
VI – «Пройшли облака». 

У цьому творі гуманістичні думки філо-

софа отримують яскраве емоційне забарв-

лення завдяки використанню музично-вира-

зових засобів, притаманих традиції хорових 

духовних концертів М. Березовського та Д. 

Бортонянського, твір приваблює гармонійні-

стю, цілісністю враження, оригінальністю ба-

чення нового в традиційному [2]. 
Музична складова творчості Г. Сковороди 

проявляється не тільки у псальмах митця. 

Його художній доробок містить величезну 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8C
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кількість естетичних міркувань щодо сут-

ності, ролі й характеру впливу музики на 

життя людини. Майже всі діалоги мислителя 

супроводжуються вставними піснями, які 

належать і сольним виконавцям, і хору. З-
поміж достеменних творів Сковороди народ-

ними піснями стали три: «Всякому городу 

нрав і права», «Ах поля, поля зелені» та «Ой 

ти, пташко жовтобоко». Показовим є те, що 

пісню «Всякому городу нрав і права» М. Ли-

сенко використав у своїй опері «Наталка Пол-

тавка». 
Г. Сковорода був чудовим музикантом, 

знав найрізноманітніші українські народні 

пісні: від календарно-обрядових до ліричних 

та набожних. Сковорода знав також чимало 

пісень літературного походження. Прик-

метно, що автором найславетнішої лірниць-

кої псальми «Пісня про Правду і Кривду», 

пройнятої есхатологічним запереченням не-

праведного світу, Микола Сумцов уважав 

саме Сковороду. Традиція приписує Сково-

роді також авторство популярної пісні з по-

чаївського «Богогласника» «Ах ушли мои 

лѣта…», не менш популярного романсу «Ах 

счастье, счастье, бѣдное, злое…» та деяких 

інших творів [7]. 

Великий внесок у музичну спадщину слав-

ного філософа вніс Леонід Грабовський – ви-

датний український композитор, активний 

член неформального угрупування музикантів 

«Київський авангард», що діяло у Києві впро-

довж 1960-х років. У 1991 році Леонід Гра-

бовський завершив кантату для камерного 

хору а капелла «Temnere mortem» («Зневаж-

ати смерть») на латинські тексти Григорія 

Сковороди. Цей твір – результат довголітнь-

ого зацікавлення композитора філософією і 

творами Г. Сковороди [8].  
Загалом, музика була улюбленим, хоча й 

не головним заняттям Сковороди. Філософ 

займався нею заради втіхи та відпочинку. 

Його музика наповнена простою гармонією, 

здатна до глибини душі пройняти, полонити й 

зворушити. Поезія Сковороди привертала 

увагу багатьох музикантів. Музику на слова 

Сковороди писали такі різні за стилем компо-

зитори, як Іван Карабиць, Софія Губайдуліна, 

Олександр Щетинський, Леонід Грабовський. 

Засобами музичного мистецтва вони намага-

лися зрозуміти, осягнути та донести до слу-

хача всю глибину творчості великого філо-

софа. 

  
Джерела: 
1. Верба Г. Григорій Сковорода і музика // Сковорода Григорій: образ мислителя: Збір-

ник наукових праць. – Київ, 1997. – С. 417– 430. 
2. Кияновська Л. українська музична культура: навч. посіб. – Львів: Тріада плюс. – 2008. 

– 280 с. 
3. Пільгук Іван. Григорій Сковорода (Художній життєпис). – К.: Дніпро, 1971. – 

260 с. 
4. Сковорода Григорій Твори: для ст. шк. віку /Упоряд., передм., приміт. В. О. Шевчука// 

– Київ: Веселка, 1996. – 271 с.: іл. 
5. Сковорода Г. С. Розмова про істинне щастя / Пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчука. –
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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА 
ЯК ХРИСТИЯНСЬКИЙ МИСЛИТЕЛЬ СВОБОДИ 

 
Денис МАРТИШИН (протоієрей Діонісій) 

 
У історії української філософії Григорій 

Сковорода посідає найважливіше місце як пе-

рший представник релігійної філософії. Існує 

думка, що Григорій Сковорода перебував у 

конфлікті з Православною Церквою, більше 

того, що Сковорода нібито пішов із Церкви, 

але в дійсності це не так. 
Г. С. Сковорода був вільним церковним 

мислителем, відчував себе членом Церкви, 

але твердо зберігав свободу думки, оскільки 

утиск творчої думки релігійного мислителя 

здавався йому відходом від справжнього хри-

стиянського богослов’я. Дарина Морозова 

пише: «Але що особливо поєднує Григорія 

Савича з Антіохійською школою, це не-

позбувна жага свободи. Дух внутрішнього і 

зовнішнього звільнення, яким надихається 

антропологія Іоана Золотоуста, виразно 

впізнаний у тому «Дусі свободи», яким про-

низані твори Г.Сковороди» [3, с. 486 – 487]. 
Така позиція українського філософа свід-

чить про те, що є вірність церковній традиції, 

святоотцівському духу свободи, істини і 

правди, а є сліпе плазування, клерикалізм, 

відданість окремим маргіналам у церковному 

середовищі. Вселенський Патріарх Варфо-

ломій (Архондоніс) вчить, що християнин 

має жити и промовляти у свободі, в її най-

повнішому богословському сенсі [4, с. 137]. 
Справжнім науковцям цікаві не тільки го-

тові знання, вивчення історії Церкви, релігії, 

філософії, а й сам процес формування й ро-

звитку сучасних богословських знань у ди-

наміці. Християнська богословська думка не 

стоїть на місці, вона постійно перебуває в 

поетапному розвитку відповідно до конкрет-

ної історичної, соціальної, економічної і 

політичної ситуації. Вона лишається 

непорушною лише у своєму догматичному 

осерді – основі богословського і духовного 

буття християнства.  
Глибоко переконані, що впевнений поступ 

Православної Церкви до духовного онов-

лення і трансформації парафіяльного буття 

(модернізації) передбачає, зокрема, й наукову 

інтеграцію Церкви у сучасний освітній 

простір, опанування та залучення до теологіч-

ного наукового дискурсу методології та кате-

горіального апарату світської науки (адже за 

радянських часів взагалі не існувало науки 

«теологія»). Зокрема, в сучасній українській 

науці доволі часто підозріло ставляться до 

теології у полі наукового дискурсу [1; 2]. 
Про правдиве, істинне і щире почуття лю-

бові до Церкви свідчать всі твори Сковороди. 

Його мислення ніколи не відривається від 

біблійної традиції: чим далі зріє його думка, 

тим глибше відкривається йому сенс біблій-

них оповідей. А бути щирим – означає гово-

рити так, щоб на твої слова можна було 

відповісти. Чесний науковий діалог передба-

чає відповідь і продовження розмови: він 

приймає свою незавершеність і запрошує до 

співпраці. 
Сковорода не прагне диктувати співроз-

мовнику ані тон, ані напрямок, ані навіть дис-

курс. Більше того, він сам піддає себе критич-

ному розглядові, прагнучи навіть свої 

релігійні аксіоми зробити зрозумілими, ін-

шими словами, ясно дає зрозуміти, що кожен 

справжній мислитель визнає право співроз-

мовника не погоджуватися і ставити запи-

тання. Мистецтво подібного діалогу – 
воістину швидше мистецтво, ніж життєва по-

зиція. Воно ставить рамки для бесіди і ро-

зуміння, поле для дискусії і внутрішній 
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простір, що дозволяє самому дискурсу в май-

бутньому змінюватися і розвиватися.  
Богословська думка і релігійна філософія 

Сковороди – це живий діалог, це прагнення 

щирого серця до Вищого й Абсолютного, 

чого, на жаль, не вистачає сьогодні нашому 

сучасному світові, в тому числі священикам і 
богословам. Слово ж Сковороди звернено до 

того, хто шукає Істину і справжній сенс буття. 

Мислитель звертається до люблячого серця, 

до щирого співрозмовника і справжнього 

філософа, який любить не тимчасові наукові 

спекуляції, не солоденькі слова метафізичної 

наївності, не ідеологічні установки історич-

ної реальності, а справжні, істинні обрії Боже-

ственної Правди і Мудрості Христової.  
Завдання сучасного богослов’я – не перет-

ворюючись на ідеологію, продовжувати гово-

рити богословським мовою; завдання бого-

словської критики – не стільки піддаватися 

світському критицизму і сумнівам (хоча і це 

буває дуже корисно), скільки постійно онов-

лювати в нас почуття живого зв’язку з істо-

рією віри.  
Саме жива віра стимулювала релігійну 

інтуїцію і життя Григорія Сковороди. Сково-

рода від християнства йде до філософії, але не 

віддаляючись від християнства, а лише всту-

паючи на шлях вільної релігійної думки і по-

леміки. Можна з усією історичною 

відповідальністю стверджувати, що Григорій 

Сковорода – це український Оріген, свідок 

Істини і богословської свободи. Сковорода 

був твердим у своїй вільній творчості, але 

рішуче далеким усякого бунту: навпаки, ним 

володіло переконання, що він у своєму по-

шуку істини залишається з Христом, бо 

«істина Господня, а не бісівська».  
Сковорода ніколи не відривався від 

Церкви, але ніколи і не боявся йти шляхом 

вільної думки. Було б історично несправед-

ливо забути про те, що Сковорода, відриваю-

чись від чуттєвого буття, від певних уявлень і 

усталених людських традицій, йдучи у вив-

чення «справжнього» світу Вищого і Спра-

ведливого, рухався вперед, як дослідник. А 

дослідник завжди сміливий і рішучий, що і 

визначає риси істинної богословської відваги. 

І хто сказав, що богослов’я має бути боягуз-

ливим.  
Переконаний, що наслідуючи духовні тра-

диції Сковороди, саме християнські бого-

слови, укріплюючи релігійний плюралізм 

православних громад, зрікаючись ради-

калізму, певного психологічного хуторян-

ства, націоналістичної ідеології, мають за-

свідчити усьому світу про справжню свободу 

християнської думки, неупереджене тео-

логічне дослідження суспільних геополітич-

них процесів та православну соборність. 
З нашої точки зору, православна релігійна 

громада України виявилася не зовсім готовою 

зрозуміти те, що трансформація церковного 

життя, плюралізація соціального простору 

церковних парафій як процес перетворення з 

ізоляціоністських замкнених громад на 

відкриті до світу християнські зібрання, є не 

вольовим ривком національних наукових і 

політичних еліт (передусім української 

інтелігенції), які витягнуть за собою всю 

Церкву, все церковне суспільство. Церковна 

реформація, у позитивному сенсі цього слова, 

– це відданість ідеалам Христа, певні духовні 

прагнення, пасіонарність усієї громади, 

справжня наукова теологія, перекладена мо-

вою практичної соціальної дії кожного хри-

стиянина – кропітка рутинна щоденна праця 

єпископа і священика. 

  
Джерела: 
1. Мартишин Д. С. Діалог релігії та науки. Київ: Міжрегіональна Академія управління 

персоналом, 2021. – 68 с. 
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ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ШКОЛЯРІВ ДО ЖИТТЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 
Світлана НЕТЕЦЬКА 

 
Підготовка учнів до життя є основною ви-

могою суспільства та сучасної української 

школи. Це питання розглядалося багатьма 

вченими-педагогами, але до цього часу так і 

не було знайдено єдиного бачення цієї про-

блеми. 
Освіта, що забезпечує дуже важливий про-

цес розвитку когнітивних, соціальних, 

емоційних характеристик особистості, не 

може не реагувати на події, що відбуваються 

у сучасному житті. Заклади освіти, у тому 

числі спеціалізованої загальноосвітньої 

школи імені А.С. Макаренка І–ІІІ ступеня № 

47 з поглибленим вивченням іноземних мов 

Печерського району м. Києва, 
всебічно забезпечують можливість вход-

ження кожної дитини як особистості у світо-

вий простір. Ми, педагоги, маємо формувати 

у школярів ціннісні орієнтири життєвих пер-

спектив у дусі миру, демократії, толерант-

ності й соціальної гармонії, популяризувати 

нашу культурну українську спадщину. 

Українська школа має піклуватися про 

відтворення й примноження духовно-мораль-

них цінностей школярів до життя в умовах 
сьогодення. Це спонукає нас, вчителів, до 

теоретичного й практичного переосмислення 

філософії освіти, провідних методологічних 

принципів організації освітнього процесу в 

цілому. 
Останнім часом в Україні дитиноцентризм 

знаходить своє логічне продовження. Повер-

нення до джерел української культури є по-

штовхом для дітей і сприяє зверненню до 

себе, усвідомленню своїх можливостей і здіб-

ностей, коли духовна цінність стає для молоді 

особистісно значущою. Сучасна школа – це 

те місце, яке сприяє становленню дитини. І 

якщо ми, вчителі, хочемо, щоб наші діти були 

розумними та щасливими, ми маємо при-

слухатися до вчення Григорія Сковороди, для 

якого цінним була «внутрішня людина, її 

душа і її серце» [3].. 
Наш педагогічний загал всіляко створює 

сприятливі умови для навчання і виховання 

учнів, дбають про чистоту їхніх думок, урахо-

вуючи особистісні можливості, здібності, пі-

знавальні інтереси та нахили. Ми використо-

вуєм індивідуальний підхід до кожного учня. 
З грудня 2012 року педагогічний та учнів-

ський колективи вивчають творче надбання 

великого філософа, українського Любомудра, 

першорозума України, будителя нації, водно-

час нашого сучасника, провісника українсь-

кого майбутнього Григорія Сковороди. 
Готуючись до святкування 300-річчя з дня 

народження Григорія Сковороди, ми провели 

безліч виховних заходів, які дозволили учням 

ще раз розкрити багатогранний талант педа-

гога та філософа. Влучні вислови і епіграми 

широко використовуються всіма учасниками 

навчального процесу на різноманітних захо-

дах: уроках, екскурсіях, майстер-класах, 

тренінгах, круглих столах, відеолокаціях, ви-

ставках. 
І результатом цієї роботи є перемоги 

наших дітей на олімпіадах різних рівнів, твор-

чих конкурсах, написання власних літератур-

них творів. І з кожним роком ми, вчителі, все 

більше переконуємося в правильності обра-

ного педагогічного шляху. 
Але найбільшим надбанням нашого колек-

тиву стало створення першої у Києві СКОВО-

РОДИНСЬКОЇ СВІТЛИЦІ, яка започаткувала 

свою діяльність 2012 році. Координаторами 

по створенню світлиці виступили професорка 
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Сагач Г.М., Нетецька С.М. – директорка осві-

тнього закладу №47, нині покійний Єрмаков 

І.Г. – кандидат історичних наук [1]. 
Робота захопила весь педколектив, не 

тільки вчителів гуманітаріїв, а й представ-

ників природничих наук. Згодом до цікавої 

роботи долучилися батьки й учні. Щорічно 

коло прихильників Сковороди збільшується. 

Через рік роботи на базі школи була створена 

постійно діюча Сковородинська світлиця – 
осередок шанувальників генія Великого Лю-

бомудра.. стала єдиною в місті Києві колис-

кою Сковородинських ідей, і послідовники 

Філософа мають можливість спілкуватися й 

плідно працювати, збираючись у духовному 

храмі – світлиці. 
Тут завжди людно, світлиця радо прий-

мала гостей з села Коврай (Золотоніський 

район, Черкаська область), Переяслава-
Хмельницького (музей Сковороди, універси-

тет ім.Сковороди), Харкова, Ужгорода, Ново-

московська (Дніпропетровська область), 

Одеси, студентів ВНЗ м.Києва. До роботи 

приєдналися представники мистецтва, 

народні артисти України Задніпровський О., 

Задніпровський Н, Хоролець Л., Лисенко М. 

– український диригент , художній керівник 

Державного естрадно-симфонічного ор-

кестру України, регент українського Свято-
Троїцького монастиря, Кияниця Л. – заслуже-

ний працівник освіти України, лауреат 

Міжнародної премії, керівник центру «АРТ». 

Щорічно в школі проходять масштабні захо-

плюючі заходи, присвячені річницям з дня 

народження Григорія Савича, із залученням 

великої кількості гостей – поціновувачів 

творчості і поглядів Золотослова. 
Результатом багаторічної спільної роботи 

є підготовлена до друку збірка матеріалів: на-

укових статей, уроків, дитячої творчості, сце-

наріїв конференцій, круглих столів, зустрічей 

з видатними сучасниками України, свят. 

Маємо велику надію, що збірка з’явиться 

найближчим часом і буде великим 

подарунком Україні до дня святкування 300-
річчя з дня народження Великого Генія. 

Чому Сковорода – феномен? Справа не 

лише в обдарованості, а й у «душевній» сво-

боді, розумінні того, що час – друг, а не ворог, 

як ми завжди звикли думати. Хтось викори-

стовує його з користю, комусь навіть вічності 

буде замало, щоб осягнути своє істинне при-

значення. Усі ми з вами пам’ятаємо міф про 

атлантів. Можливо, Григорій Сковорода був 

тим самим атлантом, що на своїх плечах три-

мав всю мудрість життя українського народу 
[2]. 

Григорій Сковорода – це мудрість. Його 

творчість є актуальною для нашого сього-

дення, сучасної української школи. Григорій 

Савич Сковорода дбав про духовний розви-

ток людини, її моральність, прагнення до 

пізнання світу [4]. Вчителі теж виховують у 

дітей такі людські якості, як щирість, працьо-

витість, сердечність, життєрадісність, велико-

душність. Сковорода вважав, що людина 

народжується для щастя, й тому основне зав-

дання сучасної школи, сучасного вчителя зро-

бити так, щоб школа стала «школою щастя», 

в якій би діти відчували себе щасливими, 

вільними особистостями [3]. 
Ось що думають з цього приводу учні спе-

ціалізованої загальноосвітньої школи імені 

А.С. Макаренка І–ІІІ ступеня № 47: 
«Ми повинні краще ставитися до своїх 

близьких, більш толерантно й терпимо. Усі 

люди народилися рівними, вони наділені ро-

зумом і совістю, і вони повинні спілкуватися 

один з одним у дусі братерства, інакше світ не 

зможе стати кращим», – Жеребіна Дарьяна, 

учениця 9-В класу. 
«Любов є головною чеснотою християн. 

Саме вона дарує нам те безцінне почуття 

щастя, робить кращими і в той же час такими 

вразливими. Через любов людей до своєї 
нації створюється країна», – Лазько Марта, 

учениця 9-В класу. 
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«Я хочу змінити світ на краще, тому почи-

наю з себе. Нагадую про це кожен день не 

лише собі, а й іншим: немає поганих людей, 

лише є обставини, що роблять нас не схо-

жими на себе. Саме тому я вважаю, що саме 

любов допомагає бути собою», – Фурсова 

Софія, учениця 9-В класу. 
Ревічева Ангеліна, випускниця СШ №47 

2019 року присвячує Григорію Сковороді цей 

віршований твір: 
 

Життя – дорога нескінченна, 
Шлях довгий, дивний, нелегкий. 
У пошуках туманних сенсу 
Не кожен може ним іти. 
 
Григорій Савич так невпинно 
Шукав, за три землі пішов. 
Він намагався так сумлінно 
Пізнати Бога і Любов. 
 
Покинув людські блага, гроші, 
І дім його була земля, 
І дахом було небо синє, 
А вікнами – дерев гілля. 
Шукав у праці тлінну втіху 
І чистий, добрий, світлий дух… 
На це не вистачить і віку, 
Якщо твій розум сліп і глух. 
 
Ніколи нам вже не дізнатись: 
Знайшов чи ні? Дійшов чи як? 
Але його безкрайня мудрість 
Навіть в пітьмі ясний маяк. 

 
Логічним завершенням цієї статті є те, 

що вивчення в школі і осмислення суті 

вчення мудреця та впровадження в освітній 

процес морально-етичних принципів 

сковородинської філософії є обов’язковим 
при підготовці дітей до життя в умовах су-

часності й є стратегічним пріоритетом ХХІ 

століття. 
 
Джерела: 
1. Сагач Г. Благословенний Сковорода / Галина Сагач. – К., 2013. – 123 с. 
2. Сагач Г. Велет Духу і Слова – Григорій Сковорода / Галина Сагач // Сагач Г. Божий 

світ і ми: скрижалі Слова. Книга 4. – Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної 

освіти», 2013. – С. 129-203 
3. Стадниченко В. Я. Садівник щастя. Сковорода, як дзеркало України / В. Я. Стадни-

ченко. – К. : Криниця, 2013. 
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4. Сковорода Григорій – духовний орієнтир для сучасності: наукові матеріали ХІІІ Ско-

вородинівських читань: у 2 кн. / відпов. ред. М. П. Корпанюк. – К.: Міленіум, 2007. – 
Кн. І. – 324 с. 

 
ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

ШКОЛЯРІВ ДО ЖИТТЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 
Світлана НЕТЕЦЬКА – директорка спеціалізованої загальноосвітньої школи імені А.С. 

Макаренка І–ІІІ ступеня № 47 з поглибленим вивченням іноземних мов Печерського району 

м. Києва, відмінниця освіти України, нагороджена Почесною відзнакою Міжнародного Ака-

демічного рейтингу популярності «Золота фортуна» (м.Київ). 
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СКОВОРОДИНСЬКА СВІТЛИЦЯ м.ОДЕСИ 
ЯК ЦЕНТР ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ, 
ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 
Анжела НЕТРЕБЕНКО 

 
Реформа освіти в Україні потребує викори-

стання нестандартних підходів до організації 

навчального процесу, зокрема, інноваційних 

підходів до вивчення літературних особисто-

стей. Особлива роль належить формуванню 

національної свідомості, патріотизму та ду-

ховно-моральної культури громадянина 

України.  
У 2022 році прогресивне людство відзна-

чатиме 300-ліття від дня народження но-

осферного генія християнства, філософа-
поета, просвітителя, письменника, бого-

слова-педагога Григорія Савича Сковороди 

(1722–1794) у межах Великого проєкту 

«Сковорода-300». Життєва і творча спад-

щина мислителя Григорія Сковороди 

спіткала до розвитку розуму, серця. Людське 
серце – центр виховання духовно-моральної 

культури особистості є основою філософії 

серця (кордоцентризму) Григорія Сково-

роди. Без розуму людина є сліпою, а тому 

сьогодні зростає відповідальність за чистоту 

наших помислів, прагнень, вчинків. Обов’яз-

ковим елементом педагогіки Григорія Ско-

вороди стало виховання волі людини, без 

якого не можлива єдність думки, слова і 

справи.  
У сучасних навчальних закладах створю-

ються умови, в яких студент не втрачав би ін-

терес до навчання та бажав постійно його 

вдосконалювати. Для сучасного освітянина 

необхідні такі умови, які б спонукали його до 

організованого навчання, розуміння мети 

своєї навчальної діяльності [3].  
Саме музейна справа стає в наш час стає 

одним з основних навчальних компонентів. 

Модернізація вітчизняної освіти й поси-

лення ролі музею в житті сучасного суспіль-

ства зумовили необхідність по-новому осми-

слити й оцінити культурну спадщину. Пред-

метом сучасної педагогіки стає музей, який 

впливає на розвиток гармонійної людини.  
Музей стає осередком здобуття знань шля-

хом «спілкування» з експонатами. Важли-

вими стають не лише державні музеї, а й музеї 

шкільні, світлиці, експозиції, що більш до-

ступні та прекрасно додаються до навчальної 

освітньої програми. Нова концепція музею 

стала джерелом освітньої діяльності, яка здо-

була назву «музейна педагогіка» і стала інно-

ваційною педагогічною технологією, що 

пов’язана з усіма сферами культури, науки, 

освіти, а також має міжпредметний 

зв&apos;язок із такими науками, як історія, 

психологія, краєзнавство, мистецтвознавство, 

література. 
Основним засобом музейної педагогіки 

стає екскурсія, яка допомагає спостерігати та 

вивчати різні предмети, явища й процеси в 

природних умовах. Екскурсія стає частиною 

педагогічного процесу. Лекції-екскурсії ма-

ють найбільший виховний вплив на освітян. 

Екскурсія дає можливість отримати значний 

обсяг інформації, формує способи розумової 

діяльності.  
З нагоди відзначення 300-ої річниці від дня 

народження Григорія Сковороди, першого 

українського філософа, мислителя-мудреця, 

педагога, поета, композитора, музиканта, куль-

турно-освітнього подвижника, з метою популя-

ризації його багатої духовно-педагогічної спад-

щини серед освітян за ініціативою професора 
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Сагач Галини Михайлівни в Одесі створено пе-

ршу «Сковородинівську світлицю». 
«Ми йдемо за Сковородою майже 300 

років, збагачуємося його мудрістю, а й досі у 

столиці нема його музею, бо Київ не знайшов 

місця. Час поставив Григорія Сковороду по-

ряд із геніями людства, а прихильників його 

мудрості зібрав у благословенне коло сково-

родинівців, аби ми не лише зберігали, а й вив-

чали, популяризували унікальну творчу спад-

щину видатного філософа. У незалежній 

Україні поширюється сковородинівський рух 

освітніх і громадських організацій Київської, 

Херсонської, Харківської, Полтавської, 

Одеської та інших областей, що втілився в 

проєкт «Григорій Сковорода – 300». Його 

мета – органічно поєднати вчення видатного 

філософа про щастя людини з глобальною ви-

могою сучасності – духовно-моральним ро-

звитком суспільства.» [4]  
Прикладом використання й популяризації 

новітніх прийомів музейної педагогіки є про-

ект «Сковородинська світлиця», організова-

ний на базі Одеської академії неперервної 

освіти Одеської обласної ради. Світлиця не є 

музеєм у повному сенсі цього слова, але вона 

є продовженням музейної педагогіки.  
«Сковородинська світли́ця» – невелика 

літературна вітальня, що має креативний 

простір для спілкування, творчих зустрічей, 

науково-популярних лекцій та культурних за-

ходів. Мета діяльності світлиці полягає в за-

лученні до вивчення й збереження культурної 

спадщини України. 
У «Сковородинській світлиці» виставлено 

друковані матеріали: підбірка книг включає 

твори самого філософа, а також книжки, при-

свячені його життю та творчості.  

Підбірка робіт професора-ритора, заснов-

ниці школи українського красномовства, док-

тора наук з риторики, доктора педагогічних 

наук, доктора теології, доктора філософії (Сло-

вацька Республіка), професора КВНЗ «Одеська 

академія неперервної освіти» Одеської облас-

ної ради, академіка 4-х Міжнародних академій, 

проректора Всеукраїнського народного універ-

ситету українознавства імені Григорія Сково-

роди, члена Національної спілки журналістів 

України, лауреата Міжнародної премії імені 

Григорія Сковороди Сагач Галини Михайлівни 

складає більшість фонду «Сковородинської 

Світлиці», оскільки є найбільшим ресурсним 

джерелом із життя, світогляду й філософії Гри-

горія Савича Сковороди. 
Прихильники мудрості й таланту філософа 

зібрались у сковородинівське коло у «Сково-

родинській світлиці» при Академії неперев-

ної освіти Одеської обласної ради, яка стане 

сковородинівським центром популяризації 

унікальної творчої спадщини видатного педа-

гога, натхнення для усіх освітян, педагогів, 

громадськості Одещини. 
Специфіка музею, створеного в навчаль-

ному закладі, полягає в тому, що він входить 

до структури закладу, відповідає його потре-

бам. Музей в освітньому закладі післядипло-

мної освіти забезпечить наукову й методичну 

допомогу педагогам, а також сприятиме під-

вищенню кваліфікації викладачів. Викорис-

тання елементів музейної педагогіки, таких, 

як проект «Сковородинська світлиця», дає 

можливість проводити нестандартні види за-

нять, підвищує інтерес до навчання, посилює 

міжпредметні зв’язки і загальний рівень куль-

тури освітян, впливає на формування свідо-

мого ставлення до культурної спадщини люд-

ства. 
 

Джерела: 
1. Бєленька Г.В. Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучасного дошкільного 

навчального досвіду.– [Електронний ресурс].– Режим доступу: file:///C:/Users/ 
User/Downloads/znppo_2015_18_72.pdf  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
file:///C:/Users/


«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

65 

2. Незвична філософія Григорія Сковороди. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
https://www.oa.edu.ua/ua/info/news/2012/11-22-1 

3. Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі [Електронний ресурс] 

// Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку. – 2010. – № 3. – 
[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. intellect-invest.org.ua/pedagog_edi-
tions_e-magazine_ pedagogical_ science_ vypuski_ n3_ 2010 _st_16/ 

4. Сагач Г. М. Ідемо за Сковородою. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: 
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/idemo-za-skovorodoyu/  

5. Сагач Г.М. «Храм слова: «Небо на землі». Вибрані твори в п’яти томах. Т.4. – Рівне: 

ПП ДМ, 2006. – 287 с. 
 

СКОВОРОДИНСЬКА СВІТЛИЦЯ М.ОДЕСИ 
ЯК ЦЕНТР ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ УКРА-

ЇНСЬКОГО НАРОДУ, ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 

Анжела НЕТРЕБЕНКО – викладачка української мови та літератури фахового коледжу 

Міжнародного гуманітарного університету (м.Одеса). 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: 
ПРОБЛЕМИ СТУДЕНТСЬКОЇ МІГРАЦІЇ 

 
Ігор ОХРІМЕНКО 

 
Глобалізація світової економіки закономі-

рно знаходить свій прояв і в сфері вищої 

освіти, що відбувається у формі її інтернаціо-

налізації. Попри наявність проблем у бага-

тьох галузях національної економіки України 

та незадовільному розвитку низки задекларо-

ваних реформ, стосовно інтернаціоналізації 

вітчизняної освіти варто зазначити, що цей 

процес іде досить активно. 
Входження української вищої школи у 

світовий освітній простір відбувається за 

кількома основними напрямами. Насамперед, 

це уніфікація освітніх стандартів, відповідно 

до яких проходить освітній процес і які визна-

чають його результати. В свою чергу, це доз-

воляє активізувати інший напрям співпраці – 
академічну мобільність. Окремо слід 

виділити і такий напрям як спільна робота над 

різноманітними науковими та громадськими 

проектами. Усі ці напрями в тій чи іншій мірі 

присутні в Україні, хоч і не усі є однаково 

ефективними. 
Так, що стосується уніфікації освітніх 

стандартів, то ця робота нині практично за-

вершена. Україна у свій час однією із перших 

на пострадянському просторі почала перехід 

до системи освітніх рівнів (ступенів) бака-

лавр-магістр. В межах реалізації Болонського 

процесу була запроваджена кредитно-мо-

дульна система. Відповідно до світових тен-

денцій розвитку вищої освіти було прийнято 

новий Закон України «Про вищу освіту», 

оновлено перелік спеціальностей, запро-

ваджено Національну рамку кваліфікацій. 

Сюди ж слід додати нові стандарти вищої 

освіти зі спеціальностей, які побудовані на 

компетентнісному підході. Одним із останніх 

кроків у цьому напрямі було затвердження 

нових форм додатків до дипломів, які б да-

вали чітке уявлення про кваліфікацію випуск-

ника. 
Нормальною практикою стала і участь за-

кладів вищої освіти України в різного роду 

проєктах та отримання грантів на їх ре-

алізацію. На сьогоднішній день кожен заклад 

в цій діяльності уже має власну історію та 

напрацьовані інструменти досягнення 

відповідних результатів. Щоправда, тут поки 

ще спостерігається певна упередженість 

міжнародної освітянської спільноти до пред-

ставників нашої країни, яка проявляється у 

значних складнощах здобути той чи інший 

проєкт, якщо український заклад є 

відповідальним виконавцем, а не співвико-

навцем при більш відомому закордонному за-

кладі. На наш погляд, даний стан справ є 

наслідком певної консервативності 

міжнародних освітніх інституцій і не виклю-

чає зміни ситуації в майбутньому на користь 

України. 
Академічна мобільність передбачає пе-

реміщення студентів та викладачів між різ-

ними закладами освіти. Попри те, що цей 

термін сам по собі не означає винятково 

міжнародної мобільності, але в Україні 

склалася практика, що такі переміщення все-

редині країни майже відсутні. Тоді як за кор-

дон їздять досить часто і охоче. Що сто-

сується мобільності викладачів, то вона спо-

стерігається в досить непоганих обсягах, хоч 

і не стала поки обов’язковим елементом 

освітнього процесу.  
З мобільністю студентів ситуація дещо 

інша, оскільки така мобільність є занадто од-

нобічною. Якщо українські студенти їздять 

багато, хоч і менше за своїх закордонних 
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колег, то представників інших країн, які б ба-

жали приїжджати на навчання до України в 

рамках проєктів академічної мобільності, 

поки небагато. Звісно, загалом іноземних сту-

дентів в Україні чимало, але мета їх приїзду 

до України нерідко є відмінною від тієї, що 

ставиться перед програмами академічної 

мобільності студентів. Звертає на себе увагу і 

досить конкретний перелік країн походження 

таких студентів, серед яких майже немає 

країн Західної Європи чи найбільш розви-

нених країн Америки та Азії. 
У світлі питань навчання українських сту-

дентів за кордоном, хотілось би відмітити до-

статньо стрімке зростання кількості таких 

студентів, що спостерігається в останнє деся-

тиліття. Попри те, що загальносвітова прак-

тика розглядає здобуття міжнародного до-

свіду як позитивне явище, а в багатьох 

країнах навіть є спеціальні державні про-

грами, спрямовані на навчання своїх сту-

дентів за кордоном, в Україні є ціла низка за-

стережень, які не дозволять однозначно зро-

бити такий висновок. 
Насамперед, слід звернути увагу на сам факт 

«здобуття міжнародного досвіду». Він передба-

чає, що кращі світові практики будуть опано-

вані здобувачами освіти і використані на благо 

власної країни. В Україні ж це є дуже 

сумнівним, з огляду на мету виїзду на навчання 

за кордон. Значна кількість студентів розгляда-

ють таке навчання як стартовий майданчик для 

закріплення в іншій країні на постійне місце 

проживання. Причому, якщо на етапі вступу 

нерідко ще допускається варіант повернення, 

то ближче до завершення терміну навчання 

кількість бажаючих залишитися суттєво зрос-

тає. Таким чином, говорити про здобуття 

країною в цілому міжнародного досвіду гово-

рити не доводиться. 
Іншим моментом, який випливає із попе-

редньої інформації є встановлення причини 

вибору закордонного закладу освіти. Далеко 

не завжди це є отримання нових сучасних 

знань. Оскільки, переважна більшість країн, 

куди їдуть українські студенти, мають рівень 

життя вищий ніж в Україні, то однією із ос-

новних причин, як уже зазначалося, є бажа-

ння жити в такій країні.  
Другою по популярності серед причин нав-

чання за кордоном є простота процедури 

вступу. В більшості закордонних закладів 

освіти, які нині відчувають нестачу студентів, 

вступ навіть не передбачає здачі вступних 

іспитів і зводиться до співбесіди щодо моти-

вації майбутнього студента. Аргументом та-

кого підходу є позиція, що будь-якого сту-

дента можна навчити, якщо він мотивований. 

Безперечно, що, як правило, в основі цього 

бачення лежить звичайне бажання збільшити 

кількість студентів, але не можна не пого-

дитися і з тим, що при більшій кількості сту-

дентів більшою буде і кількість тих, хто 

справді знайде своє покликання в тому чи ін-

шому фаху. 
В Україні, на жаль, ситуація зовсім інша. 

Вступ до закладів освіти передбачає здачу 

іспитів зовнішнього незалежного оцінювання 

(ЗНО), значення якого постійно зростає. 

Якщо раніше ЗНО здавали лише ті, хто всту-

пав на бакалаврат, то нині ЗНО поширюється 

і на коледжі та магістратуру. Усе це усклад-

нює доступ до вітчизняної освіти, що зумо-

влює вибір закордонного вектору.  
До речі, метою запровадження ЗНО в 

Україні називалася боротьба з корупцією при 

вступі і на той час це дійсно дозволило 

абітурієнтам з кращим рівнем підготовки от-

римати бюджетні місця. Проте, з часом за 

рахунок контрактної форми навчання 

співвідношення між кількістю абітурієнтів і 

наявністю ліцензійних місць в закладах вищої 

освіти України змінилося і нині корупційна 

складова вступу фактично відмерла сама со-

бою. Разом з тим, ЗНО не лише залишилося, а 

й, як уже було вказано, розширило сферу свого 

використання. При цьому нині головним його 

завданням вказується боротьба за якісь освіти. 
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На наш погляд, ЗНО не має безпосереднього 

впливу на якість вищої освіти, оскільки воно 

показує не результати вищої освіти, а рівень 

«довузівської» підготовки, що є нетотожними 

поняттями.  
В контексті аналізу переваг та недоліків 

ЗНО варто відзначити, що кількість 

абітурієнтів, які його не склали щороку зрос-

тає. Це дозволяє зробити два, принципової 

ваги, висновки. По-перше, якість освіти не 

поліпшується, а тому говорити про ЗНО як 

про інструмент підвищення якості освіти 

немає підстав. По-друге, втрата можливості 

вступу до вітчизняного закладу освіти фор-

мує все зростаючий потік бажаючих вступати 

за кордон, які є достатньо мотивованими для 

навчання, оскільки не відмовляються від ба-

жання отримати вищу освіту. 
В ситуації, що склалася, вважаємо за до-

цільне підтримати думку Асоціації навчаль-

них закладів України приватної форми влас-

ності, що ЗНО варто залишити як механізм 

розподілу бюджетних місць між кращими 

вступниками, тоді як умови вступу кон-

трактну форму дозволити визначати самим 

закладам освіти. До речі, це цілком узгод-

жується із декларуванням автономності за-

кладів освіти та відміною поняття диплому 

державного зразка. 
В іншому разі своїми діями держава буде 

продовжувати сприяти виїзду студентів за 

кордон з подальшим скороченням частки 

найбільш активного населення країни. Що, до 

речі, регулярно робиться різноманітними ре-

кламними заходами освітніх державних ін-

ституцій, які пропагують вступ на закордонні 

освітні програми.  
Тому, можна зробити висновок, що в 

Україні на даний час відсутня державна стра-

тегія збереження освіченої молоді, що у свою 

чергу формує серйозні загрози для успішного 

розвитку держави. Відповідно наразі є гостра 

необхідність переглянути державні пріори-

тети у вітчизняній освіті та переформатувати 

їх із врахуванням інтересів України. 
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ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: УЧИТЕЛЬ ЧАСУ 
 

Микола ПЕРШЕГУБА 
 

4 листопада 2020 року Верховна Рада 

України ухвалила постанову «Про відзна-

чення 300-річчя з дня народження Григорія 

Сковороди», у якій пропонується внести 3 

грудня 2022 року до Календаря пам’ятних дат 

ЮНЕСКО. У постанові окреслено широкий 

план заходів з відзначення на державному 

рівні знаменної дати. Це, швидше, творчий 

подарунок, який, зрештою, ставить нам пи-

тання — чи актуальні ідеї Сковороди сьогодні 

і що відомо кожному з нас про того, кого «світ 

ловив і не спіймав»?  
Загалом це свідчить, що запит на вив-

чення та пізнання Сковороди досить силь-

ний. Через два роки, коли будемо відзначати 

300-ліття від дня народження, отримаємо 

новий поштовх, оскільки будуть широко-

масштабні святкування, фільми, телепро-

грами – це завжди стимулює до пізнання [1]. 
Його будуть намагатися зрозуміти чи вло-

вити по-новому, у вимірах ХХІ сторіччя. 

Григорій Сковорода – це втілення духу і 

мудрості України, його можна назвати 

нашим Першорозумом, учителем істини і 

духовного життя. Сковорода – реальна і 

містична фігура, праведна і мудра, він 

народний улюбленець, як і геніальний Тарас 

Шевченко. 
Не залишились осторонь цієї дати і 

освітяни Куяльницької громади Подільського 

району Одещини. Під керівництвом Сагач Г. 

М., докторки педагогічних наук, докторки 

теології, докторки філософії, професорки, 

професорки кафедри методики викладання і 

змісту освіти КЗВО «ОАНО» втілюється мас-

штабний творчий проект, присвячений особи-

стості, творчості ноосферного генія Г.С. Ско-

вороди на порозі святкування 300-ліття від 

дня народження. 

Проєкт «Григорій Сковорода: учитель 

часу (мислитель, поет, педагог). Творча спад-

щина Григорія Сковороди», спрямований на 

ознайомлення широкого учнівського загалу 
закладів освіти Куяльницької сільської ради 

Подільського району Одеської області з твор-

чою спадщиною Г.С.Сковороди. Григорій Са-

вич Сковорода – найвидатніша постать у 

культурному й літературному житті України 

XVIII сторіччя. 
Г. Сковорода був всебічно обдарованою 

людиною – філософом, письменником, педа-

гогом, музикантом, знавцем античності й се-

редньовіччя, володів кількома мовами.  
Він постійно вчився, поглиблював свої 

знання, передаючи їх одночасно іншим – уч-

ням, близьким знайомим, випадковим слуха-

чам. Мандруючи Україною і світами, він ціка-

вився життям, звичаями, мистецтвом, 

віруваннями інших народів, вкраплював у 

свої твори враження від побаченого й почу-

того. Кращі його поезії, що ввібрали досяг-

нення народної лірики і сатирично-гумори-

стичного віршування XVIII сторіччя, ще за 

життя поета стали народними піснями, 

ввійшли до репертуару народних співців – 
кобзарів і лірників, зазнали народних пере-

робок. 
Феномен постаті Григорія Савича Сково-

роди – у дивовижному гармонійному поєдна-

нні краси тілесної й духовної. У власному 

житті він сповідував виразні й тверді прин-

ципи: самопізнання і внутрішня відповідність 

волі Божій. 
Історія народу, а тим більше історія його 

літератури – це не верстова дорога, що веде 

від сивої давнини до сучасності.  
На межі двох періодів історії українського 

письменства – давнього й нового – височить 
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постать Григорія Савича Сковороди. Те, що 

залишив він нам у спадок,— це цілюще, жит-

тєдайне джерело, з якого черпатимуть нас-

нагу ще десятки поколінь. У різні часи інтерес 

до Сковороди був різний. Його життєпис 

складали письменники, історики, філософи.  
Науковий інтерес до життя і слова 

Г.С. Сковороди почався відразу після його 

смерті і не тільки не слабне сьогодні, а виро-

стає в окрему наукову галузь – сковородино-

знавство.  
Життя і слово Г. С. Сковороди мало 

вплив на розвиток освіти, науки і культури 

в наступні десятиліття. Своєю творчістю 

Сковорода підсумував найвищі досягнення 

давнього українського письменства. Він 
є одним із найвидатніших за своєю 
індивідуальністю поетом у староруській і 

давній українській літературі на величез-

ному просторі часу — від автора «Слова о 

полку Ігоревім» до Котляревського і Шевче-

нка. 
Сьогодні для нас, читачів, форма байок 

Сковороди дещо архаїчна. Та для свого часу 

вона була новаторською.  
Поруч із художніми творами стоять філо-

софські трактати Григорія Сковороди.  
Сковорода не вірив у можливість служіння 

людям поза своєю батьківщиною. На цьому 

принципі зростав його полум&apos;яний 

патріотизм. Григорій Сковорода був сам 

патріот, прищеплював і виховував у народу 

священне почуття любові до своєї батьків-

щини. 
Він був малозрозумілий його сучасникам 

і малозрозумілий нинішнім поколінням, бо 

мудрі культурософські осягнення Сково-

роди позачасові – безвічні, й для їх сприй-

няття необхідно підготуватися. 

Освітня позиція Сковороди ґрунтується на 

глибокій повазі до рідного народу: «Знання не 

повинне звужувати свій вплив лише на жерців 

науки, які жеруть і пересичуються, але повинні 

бути доступними всьому народові, ввійти в 

народ і утвердитися в серці та душі всіх тих, хто 

повинен сказати правду: я також людина й мені 

все те, що людяне, не байдуже!» [3]. Мудрий 

учитель постійно наголошував, що людям не 

вистачає найголовнішої науки – науки про лю-

дину та про шлях досягнення людьми щастя. 
Звідси моральний принцип освітньої системи 

мудреця Сковороди: не життя для науки, а 

наука для життя. 
Педагогіка Сковороди – цілісна морально-

світоглядна освітня система. 
Сковородинська філософія – принцип 

пізнання Істини, а педагогіка – освітня си-

стема істинного, культурного, щасливого 

людського життя. 
Педагогіка – єдина професія Г. Сковороди, 

якою він займався все життя. 
Григорій Савович Сковорода залишив 

рідному народові унікальну духовно-освітню 

спадщину, засновану на його особистому 

освітньо-виховному досвіді.  
Освітні нововведення Сковороди цілко-

вито відповідають нинішньому інно-

ваційному освітньому принципу – активному 

особистісному навчанню на основі розвитку 

критичного мислення, креативності, допитли-

вості, винахідливості, наполегливості, 

взаєморозуміння. 
Філософська спадщина Г.С. Сковороди ба-

гатогранна. Вона охоплює самі різноманітні 

аспекти людського життя: науку, релігію, 

культуру, мистецтво 
Життєвий шлях Сковороди, його філософ-

ські погляди – це уроки письменника для кож-

ного українця.  
 

Джерела: 
1. Сагач Галина. Ідемо за Сковородою // Урядовий кур’єр. – 3 грудня 2020 року. 
2. Сагач Г.М. Благословенний Григорій Сковорода. – К, 2011. –286 с. 
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3. Сковорода Г.С. Сад пісень. – К.: Веселка,1980. 
4. Шокало Олександер. Всеукраїнські Сковородинські навчання «Пізнай себе». – К., 

2017. 
 

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: УЧИТЕЛЬ ЧАСУ 
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ради Подільського району Одеської області. 
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МОТИВИ ЗАРОДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 
В ЕПІСТОЛЯРНІЙ СПАДЩИНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 
Лариса ПРИЩЕПА, 
Ольга ЛЯСОЦЬКА, 

Іван ЄРМАКОВ 
 

Однією з фундаментальних проблем дос-

лідження людського існування є питання 

життєтворчості, бо це частина її рефлексії, 

суть існування. Людину можна розглядати, 

як власний авторський проєкт, який вона са-

мостійно створює, артикулює в багатогран-

ності і контекстності реальності. Самоак-

туалізація є ключовим поняттям у розумінні 

людини, ми існуємо в сфері соціуму, а отже, 

поліморалі та полікультури, в якому людина 

розкриває свій творчий потенціал.  
Саме тому для нас важливо визначити 

принципи життєтворчості як фундаменталь-

ної складової людського існування, визна-

чити пріоритети та становище людини, необ-

хідність вільного вибору в цьому проєкті, в 

цій драмі-феєрії.  
Для цього людина визначає траєкторію, 

своє ставлення до середовища «Жит-

тєтворчість виступає способом вирішення 

життєвих завдань», – стверджує Скля-

ренко О.М. [2]. Людина, яка навчається 

життю, ставить для себе власні плани, робить 

усе можливе для їхнього втілення, аналізує 

свої позитивні здобутки й причину невдач.  
Л.В. Сохань, творчиня авторської концеп-

ції життєтворчості особистості, так характе-

ризує це ключове поняття: «Життєтворчість 

являє собою багатогранне, багатовекторне 

явище, що відбиває багатство та невичерп-

ність життя». Вона може виявлятись у вчин-

ках, діях, виборах людини, у її креативній, пе-

ретворювальній позиції щодо життя. «Вчинок 

розглядається нами у зв’язку з життєвими 

колізіями, оскільки останні пов’язані з необ-

хідністю вчинку, який виражає моральні іде-

али особистості», – пише Л.В. Сохань [2]. 

Необхідною передумовою творчого став-

лення до свого життя Л.В. Сохань називає 

усвідомлення цінності життя. Тільки в ре-

зультаті усвідомлення людина власноруч бу-

дує своє життя, вступаючи у відносини з ін-

шими індивідами. Людина виступає як тво-

рець, діяч, активна особистість [2]. 
Життєтворчість – шлях саморозвитку лю-

дини через цілепокладання й самопрогра-

мування, тому що предметом майбутніх змін 

є не тільки зовнішній, а й внутрішній світ лю-

дини.  
На жаль, Григорій Савич Сковорода не 

створив теоретично оформленого і система-

тизованого вчення. Свою філософію він ро-

зумів як вміння жити у гармонії з природою, 

у мирі з людьми й власною совістю. Ми якраз 

бачимо поєднання зовнішнього й внутрішнь-

ого світу людини, тобто єдність «мікро-

косму» і «макрокосму». Саме тому ми спро-

буємо визначити категорії життєтворчості в 

епістолярному стилі великого українського 

філософа.  
Найкраще проаналізувати епістолярну 

творчість Сковороди можна завдяки його ли-

стам до студента класу богослов’я Харківсь-

кого колегіуму Михайла Ковалинського. 

Саме в цих листах найбільш детально можна 

прогледіти ці морально-етичні настанови, що 

свідчать про направленість на власний само-

розвиток та становлення, розуміння важли-

вості правильного вибору, навіть, краще ска-

зати, активного вибору, а правильність чи не 

правильність це право вибору активного 

суб’єкта життєтворчості.  
Любомудр завжди визначав необхідність 

моральності і помірності: «…рушай туди, 



«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

73 

куди кличе тебе благочестя і користь…», «у 

всьому тримайся міри», «Хто думає про 

науку, той любить її, а хто її любить, той 

ніколи не перестає вчитись...Якщо не любити 

всією душею корисних наук, то весь труд 

буде марним» [3, с. 20]. Для Григорія Савича 

«сродна праця» та помірність відіграють клю-

чову роль у становленні особистості через 

сродну діяльність визначається роль людини, 

сродності надається найбільше уваги в кон-

тексті життєтворчості автора.  
«Викроюй якусь частину й щодня потроху, 

але обов’язково, кажу, саме щодня, підкидай 

щось у душу, мов у шлунок, слово або вислів 

і немов до вогню підкидай потроху поживи, 

щоб душа живилась й росла, а не пригнічува-

лась» [3, с. 22]. «Коли щастя життя, ти пи-

таєш, у кожного з нас...Це тому, що не вміють 

керувати своєю душею...Щасливий, хто знає 

багато про добре життя.» [3, с. 34]. «Веселість 

– це здоров’я гармонійної душі» [3, с. 42]. 
Щастя та радість для Сковороди проходить 

червоною ниткою через його творчість, бо 

душа і тіло, земне та духовне тісно перепле-

тене. Без цього не можна досягти щастя, 

фізично та духовно проживати життя треба 

так, аби не було прикростей життя.  
«Дивись на тих людей, чиї слова, діла, зір, 

хода, рухи, їжа, напої, коротко кажучи, усе 

життя скероване всередину, наче ті сліди, про 

які говорить Плутарх, звернені всередину, 

тобто вони не ганяються за вітром і хмарами, 

а зайняті лиш своєю душею і слухають самих 

себе…» [3, с. 30]. «Все, чого прагнеш, друже, 

шукай всередині себе» [3, с. 35]. Рефлексія, 

звичайно, так само займає провідне місце в 

становленні життєтворчості. Рефлексія дає 

можливість для формування свідомого 

існування. В цілому кордоцентризм філософії 

Сковороди націлений на саморефлексію, 

якщо глобально говорити про процес станов-

лення життєтворчості, то через світ людина 

пізнає себе, формує розуміння своєї взаємодії 

з макрокосмом.  

«Дехто, як каже Сократ, живе, щоб їсти й 

пити, я ж – навпаки. Далі, більшість зовсім не 

знає, що значить жити, і хоч вони й бажають 

їсти, щоб жити, однак не можуть жити по-
справжньому, бо найбільше і тому найважче 

мистецтво – навчитися жити, і один тільки 

Христос може це дати й навчити. Доки я зна-

тиму, що ти жадібно читаєш мої листи, доти 

не перестану писати тобі.» [3, с. 53]. У листах 

Ковалинському Григорій Савич часто акцен-

тує свою увагу на вмінні жити, як основній 

навичці, якою людина досягає балансу зі сві-

том, формує стійкий зв&apos;язок, місток між 

мікрокосмом і макрокосмом. Ціль людини 

полягає в розумінні процесів і взаємозв’язків, 

дії, бо людина за природою своєю діяльнісна 

істота. «Знай, що наше життя – безугавня 

борня» [3, с. 91], визначає Сковорода ми 

завжди знаходимось на моменті вибору, де є 

спокуси і прийняття відповідальності за свій 

вибір, кожен несе свій праведний хрест.  
Власне саме тому багато повчань Ковалин-

ському адресовані на правильне викори-

стання свого часу, концентрацію на своїй 

сродній діяльності, яка неопосередковано 

веде до розуміння своєї природи, свого 

внутрішнього світу: «Втрачений той час, який 

ти не використав на навчання». [3, с. 59]. Фор-

мування свого оточення також відіграє важ-

ливу роль у формуванні особистості, в цьому, 

за Сковородою, також необхідно дотримува-

тись помірності і бути уважним, аби не запу-

стити темноту до своєї душі: «Отже, їдь і 

озбройся не так проти нудьги, як проти світу, 

пильнуй чистоту своєї душі» [3, с. 109]. 
«Адже турбота – рух душі, а життя – це рух. 

Один піклується про одне, інші про інше… 

для мене немає нічого дорожчого чи солод-

шого, ніж душа, яка мене любить…» [3, с. 
116]. 

Зрештою можна сказати, що в епістолярній 

спадщині Г.С. Сковороди дійсно можна поба-

чити концепт наповнення теорії життєтворчо-

сті, його настанови Ковалинському надають 
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уявлення про необхідність реалізації та по-

шуку себе, рефлексії, відповідальності та від-

повідності обраному життєвому шляху. Ско-

ворода, очевидно, вбачав своє існування як 

написання історії, через реалізацію себе через 

творчість і самовіддачу. Світ у такому ключі 

пізнається людиною через призму себе і ре-

флексії над світом, подіями, обставинами, які 

її оточують. Досвід (куди можна віднести і 

«сродну працю», і помірність тощо) і 

рефлексія дають здатність до конструювання 

реальності. Розумність, яку плекав Сковорода 

в листах, так само є важливою частиною жит-

тєтворчості, бо саме розумність як здатність 

до пізнавальної діяльності є ключовим еле-

ментом, бо дає змогу формувати морально-
вольові аспекти людини. У цілому підсу-

мувати все можна такими словами: життя – це 

творчість, творчість – це дія, дія - це життя.  

  
Джерела:  
1. Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем / І. Г. Єрмаков. – 

Х. : Вид. Група «Основа», 2006. – 224 с. 
2. Сохань Л.В. Складові життєтворчості / Л.В. Сохань // Психологія і педагогіка життє-

творчості. – К.: Ін-т змісту і методів навч., 1996. – С. 156 – 203. 
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наукового та методичного забезпечення змісту корекційної та інклюзивної освіти ДНУ «Ін-

ститут модернізації змісту освіти» МОН України, відмінник освіти України (м. Київ);  
Ольга Лясоцька – заступниця директора з науково-педагогічної роботи, 
Лариса Прищепа – вчителька української мови та літератури, спеціалізованої загально-

освітньої школи імені А.С. Макаренка І–ІІІ ступеня № 47 з поглибленим вивченням іноземних 

мов Печерського району м. Києва. 
 

   



«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

75 

 
 

ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АВТОРСЬКОГО ЕЛЕ-

КТИВНОГО СПЕЦКУРСУ З МЕДІАОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ «AVE 
SKOVORODA! ІДЕМО ЗА СКОВОРОДОЮ» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЖИТ-

ТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
 

Євгенія РИЖИКОВА  
 

Розвиток життєвої компетентності,фор-

мування у школярів соціального досвіду, го-

товності до життя в новому, демократичному 

суспільстві – одне з головних завдань загаль-

ної школи. Сучасний заклад освіти поклика-

ний створювати умови для розвитку і саморе-

алізації кожної особистості, визначити її інте-

реси, мету, можливості. Разом з тим викликає 

занепокоєння низький рівень культурного са-

морозвитку людини і народу адаптації 

учнівської молоді до сучасних умов життя 

,недостатня здатність вирішувати життєві 

проблеми через використання вже набутих 

знань умінь і навичок, а також оперативно ре-

агувати на різноманітні життєві ситуації. 

Школа повинна виховувати духовно розви-

нену людину, яка буде здатна творити власне 

життя, готову до самовизначення як на уро-

ках, так і на заняттях гуртків [1].  
У грудні 2022 року відзначатимемо 300-

літній ювілей великого сина українського 

народу, мислителя, філософа, письменника, 

педагога Григорія Савича Сковороди. І через 

майже три сотні літ від дня народження, він 

залишається нашим сучасником, його мудрі 

поради допомагають і ще не одне століття бу-

дуть допомагати нашому народу. Справа 

честі для нас прилучатися до його мудрості й 

світлого поетичного слова. 
До життя і творчої спадщини Г. С. Сково-

роди у світовому та слов’янському контексті 

цієї видатної особистості прилучился й 

Брилівський заклад повної загальної се-

редньої освіти Виноградівської ОТГ 

Олешківського району Херсонської області у 

рамках Сковородинівських навчань (лист 

МОН України від 22.05. 2017 року № 1/9-
283). Всеукраїнські Сковородинські навчання 

«Пізнай себе» започаткувалися 5 жовтня 2017 

року, у Всесвітній день вчителя, й прово-

дяться в цю пору щорічно по всій Україні, в 

країнах, де бував Г. С. Сковорода, та в україн-

ських освітніх закладах за кордоном. 
Саме під час засідань гуртка «Ave, 

Skovoroda! Ідемо за Сковородою!» (керівник 

Рижикова Є.А.) втілювалася світоглядно-пе-

дагогічна ідея Г. Сковороди «Пізнай себе». 

Основою для роботи з гуртківцями стала Про-

грама авторського елективного спецкурсу з 
медіаосвітнім компонентом для учнів 9, 10, 

11-х класів загальноосвітніх навчальних за-

кладів «Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковоро-

дою!» [2].  
Також під час засідань гуртка з медіа осві-

тнім компонентом учні закладу, глибше, ніж 

під час уроків, розкривали для себе Велику 

постать взірця християнських чеснот,ідеал 

мудрості у власному житті, унікального жит-

тєвого шляху геніального мислителя і просві-

тителя Г. Сковороди, проводили аналіз осно-

вних віх його благословенної Долі, його тво-

рчості; злети і муки, радощі й випробування 

українського філософа. Розглядали Христи-

янське становлення Г. Сковороди, його ду-

ховне зростання на теренах рідної України, в 

університетах Європи, де він постійно нав-

чався, творив власний дивосвіт. 
Використовували багато медіаматеріалу, 

присвяченого порівняльній характеристиці 

творчої спадщини ноосферного генія Г. Ско-

вороди з іншими велетами Духу і Слова, 

представниками інших народів (Н. Грундтвіг 
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– Данія, М. Ломоносов – Росія, Ф. Скорина, 

С. Полоцький – Білорусь) тощо. 
Простежували Інтеграцію етико-філософ-

ської спадщини українського любомудра й 

праведника-аскета Г. Сковороди, якого Д. Чи-

жевський називав «філософом духу», із роз-

думами античних мислителів – Сократом, 

Платоном, Філоном, Плотіном та ін., місти-

ками середньовіччя, отцями Церкви, з ідеями 

німецьких містиків та ін. 
Аналізували художні тексти геніального 

мислителя ;досліджували самостійно пое-

тичну, байкарську спадщину Г.Сковороди; 

«декламатори-оратори» виразно читали фраг-

менти текстів Г. Сковороди; «оператори» 

створювали відеоролики, фото колажі, виго-

товляли мультимедійну презентацію афо-

ризмів , творів письменника-філософа тощо.  
Як керівник гуртка намагалась, щоб кожен 

з моїх вихованців знайшов своє вподобання, 

розвивав творчі здібності, формував свідому 

національну приналежність й став духовно 

збагаченою компетентною особистістю.  
Результатами роботи гуртківці поділилися 

22 листопада 2017 року, коли в нашому 

Брилівському закладі повної загальної се-

редньої освіти (який з 2016 року бере участь 

у Великому проекті «Сковорода -300»), був 

проведений круглий стіл , присвячений 295-
річчю з дня народження Григорія Савича 

Сковороди (у рамках Сковородинівських нав-

чань). На заході були присутні вчителі- філо-

логи школи Олешківського району, методист 

РМК , гості зі Скадовського району та з хер-

сонських шкіл.  
На свято завітали професор Г.М. Сагач, 

доктор педагогічних наук, доктор теології, 

академік АН Вищої освіти України, академік 

4-х Міжнародних академій, проректор Все-

українського народного університету 

українознавства імені Григорія Сковороди, 

співзасновниця Інституту генези життя та 

Всесвіту; Т.О.Кузьміч, кандидат педа-

гогічних наук, завідувач науково-методичної 

лабораторії управління загальноосвітніми 

навчальними закладами КВНЗ « Херсонської 

академії неперервної освіти». 
У розмислах про життя та діяльність 

народного навчителя, найвизначнішого в наш 

час провідника практичної моральної філо-

софії, промовці, під час свята ,наголошували 

на високій актуальності творчої спадщини 
Григорія Сковороди в державному, суспіль-

ному, культурному розвитку Незалежної 
України. Сьогодні все гучніше лунають го-

лоси науковців, громадських діячів, прак-

тиків про наростання духовно-моральних 
кризових явищ у нашому суспільстві, падіння 

престижу науки, освіти, культури, мистецтва. 
Духовне зцілення суспільства й особис-

тості можна долати різними шляхами, одним 

із яких є виховання на засадах учення Сково-

роди не тільки християнської моралі, а й жит-

тєвої компетентності особистості. Григорій 

Сковорода закликав до формування розуму, 

серця, волі людини на триєдиній основі. 
Отже, філософська мудрість геніального мис-

лителя підказує нам стратегічний спосіб по-

долання духовної кризи – це консолідація 

державних, наукових, освітніх, мистецьких 

закладів і організацій, широких громадських 

сил суспільства на засадах християнської мо-

ралі, духовних народних цінностей з пріори-

тетом духовно-морального фактора над пере-

більшеним сьогодні матеріальним.  

  
Джерела: 
1. Горностай П. П. Життєва компетентність в умовах обмеженості життєвого світу. 

Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. Київ: Контекст, 2012. С. 44–47. 
2. Сагач Г. М., Кузьміч Т. О .«Ave, Skovoroda! Ідемо за Сковородою!» Програма авторсь-

кого елективного спецкурсу з медіаосвітнім компонентом для учнів 9 (10,11) класів 
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загальноосвітніх навчальних закладів. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперерв-

ної освіти», 2015 р. 
  

ФАКУЛЬТАТИВНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АВТОРСЬКОГО ЕЛЕКТИВНОГО 

СПЕЦКУРСУ З МЕДІАОСВІТНІМ КОМПОНЕНТОМ «AVE SKOVORODA! ІДЕМО 

ЗА СКОВОРОДОЮ» ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
 
Євгенія РИЖИКОВА – вчителька зарубіжної літератури Брилівського закладу повної 

загальної середньої освіти Виноградівської ОТГ Олешківського району Херсонської області 
(смт. Брилівка). 
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ХАРИЗМА ОСОБИСТОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
У ВИМІРАХ ПРАВЕДНОСТІ 

 
Галина САГАЧ 

 
Духовна харизма українського перворо-

зуму Г.С. Сковороди має синкретичний ха-

рактер: божественні генетичні дари Божі, 

успадковані через велику побожність рідного 
українського народу (у 18 столітті це, в основ-

ному, православні християни); через побож-

ність родини Г.С. Сковороди, про яку до-

слідники пишуть не лише як дружну родину 

«малоземельного козака Савки Сковороди», 

але і як про Чорнухинського священника. По-

божність, внутрішня атмосфера трансцен-

дентного світу малого Гриця – потужнє дже-

рело його майбутньої ожественної харизми 
християнського філософа, богослова, етика, 

подвижника Істини в Господі Іісусі Христі. 

Малий Гриць рано прилучився до божествен-

них книг Святого Письма, від Бога мав чудо-

вий голос, слух, таланти співака, компози-

тора, музиканта, регента, був «допущений до 

святинь красних муз», але присвятив ці дари і 

мудрість служінню Богу і народу: співав на 

церковному кліросі, в хорі спудеїв Києво-Мо-

гилянської академії, складав канти, боже-

ственні піснеспіви, якими уславлював Гос-

пода Іісуса Христа, усе святе й побожне. Де-

які його твори стали улюбленими народ-

ними піснями. 
Від колиски – до могили Г.С. Сковорода 

був щирим християнином, великим мудрецем 

– богословом і просвітителем мас, які полю-

били «дивного старчика» усім серцем: народ 

швидко освятив Григорія Сковороду у своєму 
серці. Християнська Церква займає у цьому 
питанні обережну позицію: по-різному 
оцінюючи його непросте життя «монаха в 

миру» й розмаїту творчість, до повного ро-

зуміння глибин і вершин якої ще, мабуть, не 

прийшов час, хоча вітчизняні й зарубіжні до-

слідження, особливо останніх 10–15 років, 

свідчать про безпрецедентне зростання сус-

пільної, наукової уваги до Г.С. Сковороди та 

його унікального творчого доробку 
[1,2,3,4,5]. 

Наші роздуми-розмисли ми присвятили 
божественній харизмі Г.С. Сковороди, 

українця, слов’янофіла, носія численних бо-

жих дарів і позитивних «штампів-ярликів», 
деяких негативних від «язиковредія» за-

здрісників - «глагольників» українського пер-

ворозуму. Найпопулярнішими штампами 

відносно Г. С. Сковороди були наступні: 

український Сократ, український Аристотель 

(Платон); народна мандрівна академія; муд-

рець; дивак; старчик; філософ серця; мандрів-

ний філософ; український перворозум. Серед 
деяких спірних тверджень назвемо лише 
найістотніші: єретик; масон; хаотичний філо-

соф; філософ без системи. Г.С. Сковорода усе 

життя був, є, буде під божественним захистом 

Господа Іісуса Христа, усіх сакральних сил, 

як Божий обранець, як син Божий, Богоно-

сець, Боговидець, Христоцентрист, як мудрий 

праведник, святий. 
Розглянемо поняття «святий» у В.І. Даля 

[1]. Поняття «святий» грунтовно розкри-

вається у славетному словнику. Святий – дос-

коналий; все, що стосується Божества, до 

істин віри, предмет вищого шанування, по-

клоніння нашого духовника, божественний, 

небесний. Святий Дух, третя іпостась, яка ви-

ражає діяльність Божественну. Про людину: 

непорочний і угодний Богу, першообраз лю-

дини. Святі поділяються Церквою на лики, 

розряди: Святі Праотці, древні патріархи, да-

вньозавітні праведники: Адам, Ной, Авраам 

та ін. Пророки, усі давньозавітні, які воз-

віщали прихід Христа, а останній Предтеча, 

Хреститель. Апостоли, крім 12-ти, ще 
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сімдесят; Рівноапостольні: Марія Магдалина, 

Володимир Київський та ін. Святителі, Святі 

Отці, пастирі й учителі; наступники апостолів 

та єпископи, мученики, страстотерпці та спо-

відники, вбиті за віру свою, інші з них велико-

мученики, а якщо вони ще й були і пастирями, 

то священномученики, преподобні, більшою 

частиною пустельники, подвижники, які відре-

клися від світу, плотовбивці, скитальці, у їх-

ньому числі й верижники, сховинники, юро-

диві і блаженні, є й преподобні мученики. Пос-

тники й великопостники, які випробовували 

себе сухоядінням і голодом; милостиві й безсрі-

бники, які роздавали усе мирське багатство 

(«стяжання») своє; самітники, які покладали на 

себе самотність; мовчальники, які прий-

мали завіт німоти. Іншим дають звання чудо-

творців за чудеса, ними здійснені; Богоносців, 

які носили у серці своїм Бога; праведники, вза-

галі угодники Божі. 
Інших чествують: славномучениками, ба-

гатостраждальними та ін. Спробуємо підійти 

до харизми Г.С. Сковороди із цієї аргументо-

ваної позиції авторитетного світського науко-

вого джерела, бо український геній так ніколи 

і не прийняв священицького сану, думається, 

з різних причин, однією з яких могла би бути 

його праведна «совість, як чистий кришталь», 

його велика відповідальність перед Богом за 

«сродну працю». Г.С. Сковорода свідомо об-

рав свій особливий шлях, бо був керований 

Святим Духом, мав душу «вселюдини», 

щедро передавав людям «ангельський хліб», 

мав містичний «шлюб із Біблією», (за Воло-

димиром Ерном): вірну супутницю єврейську 
Біблію заповів покласти під голову в його мо-

гилу. Отже, поняття «святий» розкривається, 

як духовна, моральна непорочність, як чи-

стий, досконалий. Стосовно людини – це 
непорочний і угодний Богу, першообраз лю-

дини. 
Михайло Ковалинський, улюблений учень 

Г.С. Сковороди, у славнозвісній книзі «Життя 
Григорія Сковороди» називає його «мудрим» 

і «праведним». Ось цей знаменний фрагмент: 

«Поставлений між вічністю і часом, світлом і 

пітьмою, істиною і брехнею, добром і злом, 

маючи переважне право вибирати істинне, 

добре, досконале і здійснюючи це на ділі, у 

всякому місці , бутті, стані, званні, ступені, є 

мудрий, є праведний». Не меншу цінність для 

духовних спадкоємців Г.Сковороди має 
надмогильний напис, який написав М.І.Кова-

линський своєму улюбленому учителю.  
Отже, праведністю М.І. Ковалинський на-

зиває масу чеснот Учителя Вічності Г.С. Ско-

вороди, «пришельця», «мандрівника», народ-

ної академії. 
Спробуємо порівняти духовну спорід-

неність натхненного генія Григорія Сково-

роди із Святими Праотцями, давньозавітними 

праведниками, такими, як Ной. Немає лю-

дини в християнській культурі, для якої Ной, 

Ноїв Ковчег не були б взірцем святості, бого-

натхненності, чистоти серця, яке було у 

постійному контакті з Богом. Він був Божим 
обранцем, слухняним і люблячим сином Бо-

жим, тому вірив Господу і цим урятував свою 

родину із худобою, усякою живністю, як 

ідеал виконання Божого Промислу й спасіння 

у Вічності. Святий Ной – святиня християн-

ства, але він не самотній у сузір’ї мудрих пра-

ведників. 
Г.С. Сковорода усе своє життя закликав 

жити мудро й праведно, за Божими За-

повідями у житті й творчості, чим побудував 
новий «Григоріїв Ковчег» духовно-мораль-

ного й фізичного спасіння тих, хто живе цін-

ностями християнства: вірою, надією, лю-

бов’ю, з яких любов – найвища, за святим 

апостолом Павлом. Не можна не помітити у 

Сковороди променів божественної місії про-

років, які звіщали прихід Христа, часто 

терпіли великі муки й страждання. Мудре, 

пророче слово Г.С. Сковороди полум’яніє 
пророчими енергіями Божественного знання 

у його творах, у його золотослові. 
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Святі апостоли (дванадцять і сімдесят) – 
взірець служіння на Божій ниві сердець. 

Відомо, що Г.С. Сковорода особливо шанував 

святого апостола Павла, дуже добре знав 

його Послання, спирався на його мудрі думки 

у своїй творчості. Головне, що життя і 

творчість Г.С. Сковороди – це земний взірець 
апостольського служіння Господу на Божій 
ниві сердець сучасників і його нащадків. Хіба 
це не приклад святості, праведності? 

Святителі, Святі Отці, пастирі й учителі – 
наступники святих апостолів, окраса христи-

янства, бо своє життя присвятили Господові, 

служінню людям Божим даром Слова і Думки 

– усім своїм подвижницьким життям. Хри-

стиянська педагогіка, духовне учительство 

Г.С. Сковороди – взірець його благословенної 
талановитості, любові до учнів, які 
відповідали йому своєю любов’ю, а, головне, 

стали творцями, покровителями, втілюва-

чами його мрії: Харківського державного 

університету ім. Г.С. Сковороди. Не дивно, 

що у Харкові зародився Великий Проєкт 

«Сковорода – 300». Преподобний Сковорода 

між землею і небом не має кордонів! 

Г.С. Сковорода – яскравий взірець милосе-

рдя, як безсрібник, який нічого не взяв у спа-

док від батьків, а в подальшому житті відзна-

чався великою добротою серця, милосердям 

до бідних, знедолених, усе життя був безсріб-

ником, не приймав гроші, подарунки, про що 

свідчать численні свідки.  
Отже, ми можемо говорити, що харизма, 

духовний феномен Г.С. Сковороди – ідеал 

праведника з ознаками Богоносця, милости-

вого, Безсрібника, Постника, Святителя, Апо-

стола, Пророка, мудрістю схожого на давньо-

завітного Праведника Ноя, натхненного Свя-

тим Духом, чистого серцем, морально непо-

рочного, досконалого розумом, серцем, жит-

тям старця-мудреця – святого Української 
Православної Церкви. Можливо наші діти, 

внуки будуть свідками канонізації Григорія 

Савича Сковороди [3]. 
 

Джерела: 
1. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка, Т. 4. Москва, 1956. 

С. 161. 
2. Сковорода Г. С. Повне зібрання творів: у 2 т. / Г. С. Сковорода; редкол. : В.І.Шинка-

рук (голова) та ін. Київ: Наукова думка, 1973. Т.1.–531 с. 
3. Сагач Г. М. Феномен Григорія Сковороди і сучасність / Галина Михайлівна Сагач // 

Глаголь добро:суспільно-гуманітарний альманах науково-педагогічної бібліотеки м. 
Миколаєва. Миколаїв, 2011. № 1. –. С. 66–70. 

4. Сагач Г. М. Ave‚ Skovoroda! Ідемо за Сковородою / Г.М. Сагач, Т. О. Кузьміч // 

Шкільна бібліотека. – 2015. – № 8. –С. 42-56. 
5. Ушкалов Л. Людина межі: Григорій Сковорода в рецепції Михайла Драгоманова / 

Леонід Ушкалов // Дивослово. – 2014. –№ 10. – С. 52–57. 
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ДУХОВНИЙ СВІТ АФОРИСТИКИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 
 

Юлія ТОМА (ШМАЛЬКО) 
  

Творчість Григорія Сковороди – це ду-

ховна скарбниця не лише української літера-

тури, а й світової. Байки, вірші, притчі, філо-

софські трактати, листи – усі твори письмен-

ника наскрізно пронизані глибокою 

мудрістю, яка передається із покоління в по-

коління вже майже триста років і не втрачає 

своєї актуальності. 
Основною рисою афористики Григорія 

Сковороди є духовність. Письменника 

найбільше цікавить внутрішній світ людини. 

Дослідниця Сагач Галина зазначає: «Духовна 

харизма українського перворозуму Г.С.Ско-

вороди має синкретичний характер: боже-

ственні генетичні дари Божі, успадковані че-

рез велику побожність рідного українського 

народу…; через побожність родини Г.С. Ско-

вороди, про яку дослідники пишуть не лише 

як дружну родину «малоземельного козака 

Савки Сковороди», але і як про Чорнухинсь-

кого священника» [3 с. 1].  
Як філософ і богослов, митець торкає важ-

ливі духовні теми: добро, праця, знання, сво-

бода, любов, мудрість, дружба, призначення 

людини. 
Однією з улюблених тем Григорія Сково-

роди є тема дружби. Про неї ми читаємо у 

байках, листах та філософських трактатах. 

Аналізуючи його творчість, можемо вивести 

основні закони дружби. 
У передмові до байок збірки «Байки 

харківські» автор зазначає: «В єдності думок 

полягає справжня дружба»[4, с. 90]. 
У байці « Соловей і Жайворонок та Дрізд» 

попереджає й про те, чого не слід допускати у 
справжній дружбі: «Дружбу годі випросити, 

купити чи силою вирвати»[4 ;131], – пише 

байкар. У цій же байці бачимо наскільки 

митець цінує дружбу: «Нічого немає дорож-

чого, солодшого і кориснішого [4, с. 131]. 
У байці «Собака і Вовк» філософ розкри-

ває моральні витоки дружби. Подібність душ 

і моральні чесноти він ставить на перше місце 

у дружній прихильності. Автор застерігає: «І 

рід, і багатство, і чин, і споріднення, і тілесні 
принади, й науки не спроможні утворити 
дружбу» [4, с. 119]. 

У листах до свого друга Ковалинського мо-

жемо знайти багато висловів про дружбу: 
«Маючи друзів, вважай, що ти володієш 

скарбом» [4, с. 164]. 
Афористичного характеру набуває його по-

рада Михайлу в одному з листів: «Подібне до 

того, як купці вживають застережних заходів, 

щоб під виглядом хороших не купити поганих і 
зіпсованих товарів, та і нам треба найретель-

ніше дбати про те, щоб обираючи друзів, цю 

найліпшу окрасу життя, більш того – неоцінен-

ний скарб, по недбальству не натрапити на 

щось підробне і мниме…» [4, с. 171]. 
Як зазначає дослідник Іван Пільчук, «Ли-

сти Сковороди багаті своїми іносказанями, 

афоризмами, частково запозиченими з антич-

ної та інших літератур. Вони надають 

своєрідної художньої орнаментовки сковоро-

динській епістолярії…» [2, с. 142]. 
Мудрі поради та настанови, які митець дає 

другу мають глибокий афористичний харак-

тер, тому залишаються духовним скарбом до-

нині. 
Мудрість – це ще один великий духовний 

скарб, на який звертає увагу Григорій Сково-

рода. Адже він добре розуміє, що це світло, 

без якого не може існувати людство і розви-

ватися далі.  
Найбільшу мудрість митець вважає у 

пізнанні самого себе: «…пізнаєш себе, 
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пізнаєш усе, а не пізнаєш себе – ходитимеш у 
темряві і боятимешся там, де й страху й не 
бувало» [4, с. 144]. 

Подібну думку знаходимо і в поезії 
«Підіймись на небеса у версальський хоч би 
сад» із збірки «Сад божественних пісень»: 

«Найпотрібніше тобі ти знайдеш лиш у 
собі» [4;64]. 

Звісно, Григорій Сковорода, був добре 
обізнаний із Біблією, адже після закінчення 
Києво-Могилянської академії мав стати свя-

щеником. З цією Книгою він ніколи не розлу-

чався , завжди носив її із собою, добре знав і 
цитував. 

Сагач Галина порівнює «…духовну 
спорідненість натхненного генія Григорія 
Сковороди із святими Праотцями, давньо-

завітними праведниками, такими як Ной. 

Немає людини в християнській культурі, для 
якої Ной, Ноїв Ковчег не були б взірцем свя-

тості, богонатхненності, чистоти серця, яке 
було у постійному контакті з Богом. 

Григорій Сковорода усе своє життя 
закликав жити мудро й праведно, за Божими 
Заповіддями у житті й творчості, чим побу-

дувавновий «Григоріїв Ковчег» духовно-
морального й фізичного спасіння тих, хто 
живе цінностями християнства…» [ 4, с. 4]. 

Саме священна книга послужила першим 
поштовхом до пізнання мудрості. В Біблії 
описується велика сила мудрості: «Я, 

мудрість, живу разом з розумом, і знаходжу 
пізнання розважне. Страх Господній - лихе 
все ненавидіти: я ненавиджу пиху та гордість, 

і дорогу лиху та лукаві уста! В мене рада й 
оглядність, я розум, і сила у мене. Мною ца-

рюють царі, а законодавці права справедливі 
встановлюють» [ 1, с. 640]. 

Отож, аналізуючи афоризми про мудрість 

не можна не згадати про знання, розум, бо 
вони тісно між собою взаємопов’язані. 

У Епіграмі маємо мудру пораду: «Скажи, 

яке для мужа мудре діло! 

Май світло в розумі й здорове тіло» [4, 
с. 86]. 

У поезії зі збірки «Сад божественних 
пісень» знаходимо такий вислів: «Як знання в 
нутрі твоїм – то веселий будеш з ним»[4, с. 

64]. 
У байці «Пси» можна виокремити одну з 

рис розумної людини. Афористичною є сила 

байки: «Розумний чоловік знає що ганить, а 

дурний базікає без пуття» [4, с. 92]. 
Розумний чоловік, на думку мислителя, 

має використовувати свої знання у житті: «Як 

і робота без природженості , так і знання 
без роботи – мука» [4, с. 102], – вказує автор 
у силі байки «Дві курки». 

У байці «Щука і Рак» Щука , яка накинув-

шись на солодку наживу, попалася на вудку, 

Григорій Сковорода зображує нерозумну лю-

дину. У силі цієї байки робить афористичний 

висновок: «Без розуму й за морем погано, а 

мудрому чоловікові весь світ – рідний край: 

скрізь йому і завжди добре» [4, с. 123]. 
Мислитель вказує, що від знань залежить 

наше життя, будь-яка справа, яку ми розпочи-

наємо:«Початок справі – знаття, звідки йде 

бажання, від бажання – пошук, потім отри-

муємо результат, ось і задоволеність, тобто 
те, що отримуємо і що для людини благо»[4, 
с. 137]. 

Праця – це одна із духовних потреб люд-

ства, яка необхідна для його подальшого 
існування та розвитку. Саме в праці людина 
найбільше пізнає себе, свої потреби. 

Григорій Сковорода вніс своє поняття, яке 

назвав «споріднена праця». Якщо людина ро-

бить те, що їй подобається, вона відчуває 
радість і приносить водночас користь для ін-

ших. Найяскравіше тема спорідненої праці 

розкривається у байці «Бджола і Шершень». 

Оповідна частина цієї байки в кілька разів ко-

ротша за підсумкову. Бджола – уособлення 

мудрої та працьовитої людини, а Шершень – 
образ лінивої людини, яка користується пло-

дами інших та ще й насміхається із Бджоли. Та 
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Бджола йому пояснює, що найбільшу радість 

вона відчуває від самого процесу збирання 

меду, бо без праці життя – не життя. В силі цієї 
байки є дуже гарний та мудрий афористичний 
висновок: «Немає більшої радості, аніж 
жити за покликанням»[4, с. 125]. 

Риторичні питання у силі байки теж набу-

вають афористичності і мудрості: «Що гірше, 

ніж купатися в достатку і смертельно кара-

тися без природженого діла?[4, с. 125]. 
Від риторичних питань автор переходить 

вже до ствердження: «Немає гіршої муки, як 

хворіти думками, а хворіють думки, позбав-

ляючись природженого діла» [4, с. 125]. 
Подібні думки про споріднену працю 

зустрічаємо в байці «Зозуля та Дрізд»: «Ро-

бота наша – джерело радості» [4, с. 116]. 
Так само, як і в байці «Бджола та Шер-

шень» , сила байки «Зозуля та Дрізд» є наба-

гато більшою, ніж сама оповідь. Саме в ній 

автор дає багато афористичних висловів, під-

креслюючи вагомість спорідненої праці: 
«Немає нічого солодшого, як спільна для 

нас усіх робота. Вона є голова, світло і сіль 
будь-якого окремого заняття» [26, с. 116]. 

У філософському творі « Дружня розмова 
про душевний світ» Григорій Сковорода де-

тально описує ознаки спорідненої праці і вка-

зує , що : «Праця – живий і невсипущий рух 
усієї машини» [4, с. 148]. 

Автор вказує, що споріднена праця ні в 

якому разі не залежить від матеріального до-

статку. Будь-яка людина може бути незадово-

лена собою, через те, що не знайшла своє при-

значення у житті: «Не дивись, хто вище і хто 
нижче, хто видніше і незнатніше, багатше і 
убогіше, але дивись на те, що з тобою спорід-

нене» [4, с. 148]. 
Лише праця, яка приносить задоволення 

для душі може бути на висоті: 
«Ніхто не пожне твердої слави від будь-

якого мистецтва, коли працюватиме без на-

солоди і натхнення» [4, с. 150]. 

Найголовнішу думку спорідненої праці 
знаходимо у філософському творі «Дружня 
розмова про душевний світ»: «Коли відняти 

від людини споріднене діяння, тоді їй – смер-

тельна мука» [4 ;150]. 
Духовно багата людина завжди буде пле-

кати про чистоту своєї душі. Григорій Ско-

ворода про це нагадує не раз у своїй творчо-

сті. Так, у ліричній поезії «Чистий можеш 
буть собою» є дуже гарний афоризм : «Сам 
ти град, коли в душі є сад» [4;50]. 

Поради філософа перегукуються з Біблією: 
« Ти ж наглядай за душею, яке в ній зело про-

ростає 
І не барись полоть, як де недобре зійшло» 

[4;81]. 
Письменник застерігає, що надмірність та 

багатство часто призводить до душевного 
смутку: 

«Надмірність породжує пересиченість, 

пересиченість – нудьгу, нудьга – душевний 
смуток, а хто хворіє на це, того не можна 
назвати здоровим»[4;163]. 

Але душу завжди рятують любов, добро, 

честь, правда. 
Любов – найпрекрасніше почуття. Гри-

горій Сковорода вчить: «Любов виникає з лю-

бові, коли хочу, щоб мене любили, я сам 
люблю» [4, с.189]. 

Добро збагачує людську душу , наповнює 
її світлом, робить його красивим: «Пряме ж 
ти життя! 

Не красне довготою, а красне добротою» 

[4;68]. 
Небайдужою для митця Сковороди є тема 

свободи. 
Тут можемо простежити деяку 

спорідненість із творчістю Тараса Шев-

ченка. «Важливо вже те, що Сковорода 
свідомо ставив проблему соціальної не-

правди та шукав шляхи її усунення. Ці 

шляхи пізніше знайшов Шевченко в рево-

люційній боротьбі народу проти його гно-

бителів. 
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Отже, дбаючи про духовний розвиток, 

Григорій Сковорода створював оригінальні 

твори, до яких вносив духовно багаті та гли-

бокі думки. Добро, дружба, мудрість, спорід-

нена праця, свобода, любов – складають ос-

нови духовної творчості Сковороди. Його по-

вчання, поради, висновки, роздуми набува-

ють афористичності у поезії, байках, листах, 

філософських творах.  
Його духовний феномен – ідеал правед-

ника, мудрістю схожого на Ноя, натхненного 

Святим Духом, чистого серцем, морально не-

порочного, досканалого розумом, серцем [3, 
с. 5]. 

У поезії зі збірки «Сад божественних 
пісень» повчальні вислови маютим більш 

лаконічний вигляд, ритмічні за своєю будо-

вою та милозвучні. Байки зі збірки «Сад бо-

жественних пісень» містять афоризми у 

другій частині , яка називається силою.Часто 
сила більша за розмірами, ніж оповідна ча-

стина. Пояснюючи на прикладах звірів, автор 

робить висновки для людей, які є повчаль-

ними. 
У листах та філософських творах афо-

ризми мають більш розлогий вигляд, вони 
більші за розмірами, складаються з двох-
трьох і більше речень.  

Кожний афоризм, виокремлений із будь-
якого твору Григорія Сковороди продовжує 

жити окремим жанром і нести духовний 
скарб людству. 

 
Джерела: 
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260 с. 
3. Сагач Г.М. Духовна Харизма особистості Григорія Сковороди у вимірах праведності. 

– 5 с. 
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СКОВОРОДА І КОНФУЦІЙ – ГЕНІАЛЬНІ ФІЛОСОФИ-МОРАЛІСТИ: 

ДІАЛОГ КУЛЬТУР УКРАЇНА – КИТАЙ  
  

Василина ХАЙРУЛІНА 
 

Роздумовуючи над «філософією серця» у 

творчій спадщині Григорія Савича Сково-

роди, я відчула спорідненість між ним – ноо-

сферним генієм християнства, філософом, по-

етом, просвітителем, письменником, педаго-

гом, богословом, і Конфуцієм – древнім філо-

софом і мислителем Китаю, який жив понад 

дві тисячі років тому. Учення його стало ос-

новою філософської системи Китаю та 

Східної Азії, отримавши назву «конфуціан-

ство».  
Стародавня китайська цивілізація жодного 

разу не припиняла свій вплив на світову куль-

туру. Занурившись у тему свого дослідження, 

виникло бажання привернути увагу читачів, 

порівнявши цих двох неперевершених, найве-

личніших новаторів свого часу, просвітників, 

учителів, Конфуція і Сковороду, донести по-

чуття гордості, радості за подарунок Господа 

Бога українській землі Григорія Сковороду, а 

китайському народу – Конфуція. 
Їх учення суголосні. Вони вибудовувалися 

на моралі, етиці й життєвих цінностях, прин-

ципах, взаємодії людини з людиною. Ці най-

визначніші вчені свого часу одними з перших 

зацікавилися особистісною сутністю, змістом 

людського буття, прагненнями та бажаннями. 

Намагаючись пояснити їх, керуючись влас-

ним досвідом, запропонували ряд цінних, 

необхідних суспільству цікавих ідей. Усе 

життя Конфуція і Сковороди пройшло в по-

шуках того головного, заради чого й існує лю-

дина. 
Григорій Сковорода і Конфуцій мали вели-

чезний вплив на своїх сучасників не лише 

своєю етичною наукою, а головним чином, 

своїм життям, в якому слова ніколи не розхо-

дилися із справами; їх вчення було в повній 

злагоді з особистим життям. Життя переко-

нує, що окремі постаті можуть дати багато ко-

рисного своїй добі.  
«Усе робиться з волі Божої – але я з нею 

згоден – і вона вже моя воля» –стверджував 

Сковорода. Головне в людині – серце люд-

ське. Воно і є найточніша людина в людині, а 

все інше – околиця. «Пізнаєш істину – ввійде 

тоді у кров твою Сонце» – стверджував Ско-

ворода. Самопізнання, життєва мудрість і 

внутрішня воля в центрі уваги обох богомуд-

рів. Самопізнанням серця є пізнання Бога, 

«переображення» серця є його «обожнен-

ням»: «Душа моя в духе, а дух в сердцепреоб-

разился» [1]. Таке онтологічне пояснення «пе-

реображення» людини у Сковороди. «Пізнай 

себе» – основний шлях до переображення лю-

дини. Самопізнання як шлях до самовдоско-

налення – ця думка є основною в етиці обох 

філософів. 
Є відчуття, що Конфуцій і Сковорода – 

брати по духу, по розуму, по служінню 

рідному народу,… Вони підносили все вище, 

духовне, добродійне. 
Сковорода відстоював права людської осо-

бистості в кожній людині, що в ті часи озна-

чало сильну демократичну тенденцію. А Кон-

фуцій вважав, що ключем до розуміння дер-

жави є ставлення людей один до одного: 

поліпшення взаємин між людьми сприяє 

поліпшенню держави. Опора була зроблена 

на створення такої суспільної моделі, в якій 

конфліктувати буде нікому. Кожну людину 

Конфуцій розглядав як члена великої родини, 

у якій всі визнають верховенство батька. У 
якості батька для громадян виступає і прави-

тель країни. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Мандрівний геній християнства, філософ, 

поет, просвітитель Сковорода і великий ки-

тайський мислитель подорожували по світу 

кожен у свій час. Їх думки, ідеї, теми, переко-

нання, вчення майже ідентичні. Зі слів нашого 

мудреця: «Поганий не той, хто не знає, а 

той, хто знати не хоче», що перегукується з 

Конфуцієм: « Не бійся, що не знаєш – бійся, 

що не вчишся».  
Ще у 523 році до нашої ери Конфуцій за-

снував першу в світі приватну школу «з вихо-

вання людських характерів» і з 22 років – по-

чинає активну педагогічну діяльність, в 30 

років покидає службу і стає мандрівним учи-

телем.  
Єдина професія Сковороди – педагогіка. 

Мудрець скрізь і повсякчас лишався істинним 

педагогом – моральним учителем для всіх по-

колінь. Сковорода переконує, що батьки ма-

ють два головні «Обов’язки до дітей: благо 

народити їх та благо навчити; тут не можна 

відмовлятися браком часу, бо що може бути 

важливіше од цього? Добре народження – це 

цнотливе життя батьків в час зачаття та після 

нього» (це з’ясовується в окремому вірші). [2, 
с. 161].). У 1768 році Сковорода написав курс 

своїх лекцій з основ благочестя, своєрідний 

посібник «Початкові двері до християнського 

доброчестя». Він залишив рідному народові 

унікальну духовну спадщину.  
У книзі «Благословенний Григорій Сково-

рода» [4, с. 12 – 18], професорка Галина Сагач 
написала Лист у Вічність до Г. Сковороди, бо 

«так Дух звелів» (за висловом Григорія Са-

вича з його листів).  
Справжнє покликання Конфуція було в 

тому, щоб передавати свої знання і навчати 

інших людей. Він у 22-річному віці став відо-

мим першим професійним учителем Китаю. 

Конфуцій старанно працював і невдовзі став 

найзнаменитішим просвітником в Китаї. У 

приватній школі, відкритій ним, викладалися 

чотири дисципліни: література, мова, мораль 

і політика. А учнів набирали туди, 

незважаючи на їх матеріальне становище і 

соціальне походження. Майже всі трактати 

філософа зводилися саме до взаємин між 

людьми. Тому, що саме через стосунки, на 

думку автора, будується ідеальна держава. 
Щоб подібне суспільство існувало, повинна 

бути виконана головна умова – довіра між 

людьми, а шляхом до довіри є поблажливість. 

За Конфуцієм, поблажливість представляла 

собою схвалення особистісних якостей лю-

дини. 
Головними цінностями вчення Конфуція є 

«людське начало», «любов до людей», «ми-

лосердя», «гуманність». Вчитель уточнює : 
– Гуманність: люди народжуються доб-

рими, тому необхідно зберегти, виховати, 

спонукати до добротворення. 
– Людинолюбство: один з основополож-

них принципів учення. Саме повага, згідно з 

ученням Конфуція, допоможе знайти рівно-

вагу з навколишнім світом. 
– Справедливість: дозволяє людині ке-

рувати загальними інтересами, тим самим 

знецінюючи особисті інтереси разом з 

егоїзмом. 
– Вірність звичаям: держава має будува-

тися за віковою традицією та прийнятим 

суспільством ритуалам, щоб уникнути ха-

осу. Саме через ритуали особистість може 

наблизитися до єдності і усвідомити своє 

місце у суспільстві. Мислити і діяти за 

незмінними законами духовного життя 

свого народу. 
– Мудрість: це головна відмінність лю-

дини від тварини. Мудрість покликана позба-

вити людину від дурості і впертості. 
– Благонадійність: містить у собі віру і 

щирість. Благонадійність покликана про-

буджувати тільки чисті помисли в голові лю-

дини. 
– Самовиховання: справжня людина по-

винна завжди самовдосконалюватися, кори-

стуючись рівноправними можливостями здо-

бувати освіту. 
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Філософ висунув головний етичний посту-

лат: «Не роби людині того, чого не бажаєш 

собі» [5]. 
Проте бажане ніяк не зможе зреалізува-

тися, якщо сама людина не навчена базовим 

етичним нормам та не хоче жити в гармонії та 

щасті з іншими.  
Рішення проблеми учитель знайшов у ки-

тайській міфології. З давніх часів китайці вва-

жають своїх померлих родичів ідеалом по-

ведінки і вірять, що вони за ними спостеріга-

ють і оберігають від негараздів. Це і стало 

надалі однією з основ вчення, яке згодом пе-

рейде в однойменну релігію, хоча питання бо-

гослов’я і теології для конфуціанства не важ-

ливі взагалі. Все вчення будується на моралі, 

етиці й життєвих принципах взаємодії лю-

дини з людиною.  
Разом із викладанням, великий філософ та-

кож приділяв багато часу написанню книг. 

Так, його перу належить книга «Чуньцю» 

(«Весна і Осінь», 722– 481 р. до н.е.). Учні 

Конфуція збирали висловлювання та бесіди 

свого вчителя та об’єднали їх в книгу «Лунь 

Юй» («Бесіди і судження») – фундамен-

тальну збірку, шановану в конфуціанстві. 

Окрім того, Конфуцій збирав, редагував і по-

ширював багато книг, серед яких: «Ши-цзин» 

(«Книга пісень») і «І цзин» («Книга змін») [5]. 
Конфуцій був одним з перших, хто запро-

понував ідею побудови високоморального і 

гармонійного суспільства.  
Учення філософа знайшло такий широкий 

відгук у людей, що його прийняли як ідео-

логічну норму на рівні держави, і воно зали-

шалося популярним майже 20 століть. І ста-

родавня китайська цивілізація жодного разу 

не припиняла свій вплив на світову культуру.  
На запрошення Всекитайської асоціації 

Сухомлинківців і за їх рахунок, мала честь 

бути 15 разів у КНР. Багаторазове перебу-

вання у Піднебесній переконало мене у диво-

вижно шанобливому ставленні до історичних 

подій і постатей держави та вмілому 

продуманому, спланованому, обґрунтова-

ному використанні історичного надбання 

народу для просвітництва, виховання, еко-

номічного розвитку держави у сфері освіти, 

науки, культури, туризму. 
Мені пощастило бути на батьківщині Кон-

фуція двічі, у різні роки і мати прекрасну 

можливість бачити, відчувати, захоплюва-

тися увагою, повагою, потребою знати 

історію свого народу, пишатися своїми тра-

диціями, вшановувати історичні постаті ки-

тайського народу. Вони виховують бажання 

ознайомлюватися, знати та вивчати Конфу-

ція, починаючи з дошкілля, засо-

бами ілюстрацій, картин, оповідей про 

геніального філософа і вчителя, його повчаль-

ними висловами, цитатами тощо. 
У Китаї, навіть після багатьох війн і рево-

люцій, залишилося понад 500 пам’яток – 
Храмів Конфуція, які з давніх часів відігра-

вали роль навчальних Академій, де навчалися 

діти із порядних родин та духовно удоско-

налювалися дорослі люди.  
Останнім часом у Китаї побудовано ще 50 

сучасних меморіальних комплексів Конфуція 

зі сталі та бетону. Найграндіозніший та най-

урочистіший Храм Конфуція стоїть на Бать-

ківщині Конфуція у місті Цюйфу, провінції 

Шаньдун. Цей комплекс пам’яті Конфуція 

визнаний ЮНЕСКО Всесвітньою спадщиною 

просвітництва.  
Комплекс складають: Будинок Конфуція 

і його нащадків, дивовижно величний Храм 
Конфуція – священне місце для китайської 

інтелігенції, Мавзолей Конфуція – комплекс 

із збереженими стародавніми величезними 

деревами-свідками, як стверджують екскур-

соводи, життя УЧИТЕЛЯ і його родини. За 

містом Цюйфу (кілометрів 20) зберіглося 

місце народження Конфуція. Тут нещо-

давно споруджено спеціально спроектова-

ний та обладнаний парк з усіма сучасними 

зручностями, його площа становить 7800 кв. 

м.  
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Велично стоїть пам’ятник Конфуцію, ви-

сотою 72 метри; біля пам’ятника споруджено 

ще один сучасний величний храм, а поряд ви-

ставляються ще 72 памятники видатним уч-

ням Конфуція. 
У провінції Шаньдун на батьківщині Кон-

фуція, найвеличнішого новатора у всьому 

світі, на його честь, створено та активно 

працює Всекитайський Музей Учителю, де є 

урочисті зали Конфуція –першого китайсь-

кого учителя та зали, присвячені послідовни-

кам великого філософа та вчителя, де зібрані 

відомості про визначних вчителів із всіх 

регіонів Китаю. Поруч є тут особлива зала 

Василя Сухомлинського – Учителя усіх 

учителів України, Китаю і не тільки, який пе-

реконував: «Любов до людини – це родючий 

ґрунт, на якому розцвітають квіти патріотич-

ного служіння Батьківщині. Людина повинна 

любити людей, повинна тонко відчувати по-

ряд себе людину з її радощами й тривогами» 
[3].  

Суспільство вірить, що й українська дер-

жава вшанує ноосферного генія християн-

ства Г.С.Сковороду у межах Великого про-

екту «Сковорода – 300» та створить Музей 

Сковороди у м. Києві, як неперевершеному, 
неповторному філософу, поету, просвіти-

телю, письменнику, педагогу, богослову.  

 
Джерела: 
1. Багалій Д.І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. Київ: вид. «Об-

рій» при УКСП «Кобза», 1992. – 472 с. 
2. Чижевський Д. І. Філософія Г.С. Сковороди. Харків: вид. «Прапор», 2004. – 

272 с.  
3. Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. Київ, 1988. – 211 с. 
4. Сагач Г.М. Благословенний Григорій Сковорода. Київ, 2013. – 340 с 
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5. Конфуцій: матеріали з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – [Електронний ресурс].– Ре-

жим доступу: 
 

СКОВОРОДА І КОНФУЦІЙ – ГЕНІАЛЬНІ ФІЛОСОФИ-МОРАЛІСТИ: 
ДІАЛОГ КУЛЬТУР УКРАЇНА – КИТАЙ  

 
Василина ХАЙРУЛІНА – д-р філософії у галузі педагогіки, член-кор. НАПН України, 

член-кор. Міжнародної академії богословських наук, заслужена працівниця освіти України (м. 

Київ). 

 

  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D0%BA_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 
РОБОТИ ПЕДАГОГА В УМОВАХ 

ОСВІТНІХ РЕФОРМ 
===================================== =  

 

 

ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ  

У СФЕРІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 
 

Аніщенко О.В., 

доктор педагогічних наук, професор,  
завідувач відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти  

і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 
 

Професіоналізація педагогічного персо-

налу у сфері освіти дорослих у поєднанні те-

оретичної і практичної складових є досить но-

вим і водночас важливими напрямами науко-

вих досліджень в Україні, що зумовлено низ-

кою факторів, серед яких такі: швидкі темпи 

розвитку освіти дорослих як складової освіти 

впродовж життя, масштабне розширення спе-

ктру освітніх послуг для дорослого населення 

й зростання попиту на них, необхідність удо-

сконалення науково-методичного забезпе-

чення професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації педагогічного персоналу у сфері 

освіти дорослих, нагальність забезпечення не-

перервного розвитку педагогічних і науково-
педагогічних працівників відповідно до інди-

відуальних культурно-освітніх потреб із ура-

хуванням вимог сучасного ринку праці на тлі 

освітніх, соціокультурних та інших трансфор-

мацій тощо. 
Здійснений науковий пошук дає підстави 

для висновку про те, що теоретичні засади 

професіоналізації педагогічного персоналу у 

сфері освіти дорослих доцільно розглядати на 

рівні двох взаємопов’язаних концептів: ме-

тодологічного, що охоплює комплекс 
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загальнометодологічних підходів (систем-

ний, міждисциплінарний, синергетичний, 

особистісно орієнтований, андрагогічний, ак-

меологічний, аксіологічний, компетентніс-

ний); теоретичного, що враховує провідні 

концепції (концепція системогенезу профе-

сійної діяльності (В. Шадріков), концепція 

професіоналізму (А. Маркова), акмеологічна 

концепція професійного розвитку педагога 

(А. Деркач, В. Зазикін), концепція педагогіч-

ної майстерності (І. Зязюн), концепція органі-

зації, що навчається тощо); теорії (теорії мо-

тивації (А. Маслоу, Ф. Херцберг, Л. Портер 

та Е. Лоулер), теорія навчання дорослих 

(М. Ноулз); теорія професійного саморозви-

тку (Д. Сьюпер), теорія структурно-діахроні-

чного розвитку особистості (Дж. Левінджер); 

теорія менеджменту знань (Р. Торракко); мо-

делі (моделі пасивної (адаптивної) та актив-

ної (творчої, надситуативної) професіоналіза-

ції (Л. Мітіна, Ю. Поваренков), моделі управ-

ління розвитком персоналу тощо). Потреба у 

цілісному аналізі теоретичних основ професі-

оналізації педагогічного персоналу у сфері 

освіти дорослих як процесу, що уособлює про-

фесійний розвиток андрагогів, удосконалення 

компетентностей цієї категорії фахівців, зумо-

влює доцільність використання міждисциплі-

нарного підходу з урахуванням положень анд-

рагогіки, вікової психології і психології праці, 

професійної педагогіки, менеджменту, культу-

рології, соціології тощо. 
З метою забезпечення коректності здійс-

нення наукового пошуку здійснено класифі-

кацію джерельної бази дослідження за такими 

критеріями: вид інформації (нормативні, нау-

кові, навчально-методичні, довідкові тощо), 

походження джерел (першоджерела та інтер-

претаційні), тематична спрямованість тощо. 

Друковані та електронні джерела нами вивча-

лися за такими блоками: документи міжнаро-

дних організацій (ЮНЕСКО, Організації між-

народного співробітництва і розвитку тощо); 

нормативно-правове забезпечення 

професіоналізації педагогів; філософія, педа-

гогіка, психологія освіти впродовж життя; не-

перервна педагогічна освіта в Україні та зару-

біжжі, внутрішньофірмове / корпоративне на-

вчання персоналу; теорія, практика освіти до-

рослих; підготовка педагогічного персоналу 

для роботи з дорослими; компетентнісний 

підхід у підготовці фахівців; професійний ро-

звиток педагогів в умовах формальної, нефо-

рмальної освіти; андрагогічна компетентність 

педагогічного персоналу у сфері освіти доро-

слих; мотивація професійного розвитку педа-

гогічних і науково-педагогічних працівників; 

психологія саморозвитку, професійного роз-

витку особистості.  
Як свідчать результати здійсненого ана-

лізу, загалом проблема професіоналізації пе-

дагогічного персоналу у сфері освіти дорос-

лих в Україні є недостатньо дослідженою й не 

стала предметом спеціальних наукових пошу-

ків. Слід констатувати суперечливість тракту-

вання, відсутність усталеного, загальновизна-

ного (однозначного) тлумачення термінів і 

понять дослідження, комплексного теоретич-

ного й методичного обґрунтування системи 

професіоналізації андрагогів закладів форма-

льної і неформальної освіти тощо. На нашу 

думку, поняттєво-термінологічний апарат до-

слідження порушеної проблеми уособлює на-

уковий тезаурус у поєднанні комплексу взає-

мопов’язаних термінів, понять і їх наукового 

тлумачення як унаочнення наукового осмис-

лення педагогічної дійсності мовними засо-

бами, що відображає основні змістово-функ-

ціональні аспекти теорії і практики професіо-

налізації педагогічного персоналу у сфері 

освіти дорослих. Базовими поняттями, термі-

носполуками дослідження визначено такі: 

професіоналізація; професіоналізація, сис-

тема професіоналізації педагогічного персо-

налу; професійна компетентність педагогіч-

ного персоналу; андрагогічна компетент-

ність; педагогічний персонал у сфері освіти 

дорослих; андрагог; розвиток андрагогічної 
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компетентності педагогічних, науково-педа-

гогічних працівників; розвиток; професійний 

розвиток педагогічного персоналу; післядип-

ломна педагогічна освіта; формальна освіта; 

неформальна освіта; інформальна освіта.  
Отже, встановлено термінологічне розмаї-

ття й поліаспектність поняттєво-термінологі-

чного апарату проблеми професіоналізації 

педагогічного персоналу у сфері освіти доро-

слих і водночас відсутність усталеності у тлу-

маченні досліджуваних терміносполук і по-

нять. У зв’язку з цим не викликає сумнівів до-

цільність: 
- гармонізування української педагогічної 

термінології щодо професіоналізації андраго-

гів з міжнародною, а також упровадження 

міжнародних термінологічних стандартів; 
- здійснення керованого, науково обґрун-

тованого оперування поняттями й термінами, 

що є необхідною умовою забезпечення коре-

ктності науково-педагогічного дослідження; 
- осмислення динаміки процесів професіо-

налізації андрагогів у контексті педагогічної 

прогностики; 
- розроблення концепції підготовки педа-

гогічного персоналу для сфери освіти дорос-

лих; 
- обґрунтування системи професіоналізації 

педагогічного персоналу у контексті перспек-

тивних напрямів розвитку ціложиттєвого на-

вчання педагогічних і науково-педагогічних 

працівників. 
Зауважимо, що одним із показників дієво-

сті професіоналізації педагогічного персо-

налу у сфері освіти дорослих є її нормативно-
правове унормування. Передусім йдеться про 

відповідальність держави за підтримку про-

фесійного й особистісного розвитку грома-

дян, порядок фінансування цієї діяльності, 

атестаційні вимоги до фахівців тощо, важли-

вість ролі роботодавців, територіальних гро-

мад, громадських та інших організацій. Слід 

додати, що нормативно-правові документи 

загальнодержавного рівня (тематично 

спрямовані – з професійного розвитку, а та-

кож відповідні складові комплексних доку-

ментів, які з-поміж іншого сфокусовані на 

питаннях професійного зростання педагогіч-

них і науково-педагогічних працівників) ви-

значають специфіку й відповідні механізми 

державної політики у сфері професійного ро-

звитку працівників, регулюють правові, ор-

ганізаційні та фінансові засади функціону-

вання цієї системи, спрямованої на забезпе-

чення права кожної людини на безперервне 

навчання з урахуванням її особистісних пот-

реб, пріоритетів суспільного розвитку й пот-

реб економіки. У цьому контексті не викли-

кає сумнівів нагальність прийняття Закону 

України «Про освіту дорослих», адже у за-

значеному законопропроєкті (вересень 

2020 р.) зокрема передбачено окрему статтю 

«Педагогічні, науково-педагогічні праців-

ники в системі освіти дорослих», а з-поміж 

різних категорій, посад педагогічного персо-

налу у сфері освіти дорослих виокремлено 

посаду «андрагог» (статті 1, 9, 17, 24, 39). 
Організаційне, нормативно-правове забез-

печення професіоналізації педагогічних і на-

уково-педагогічних працівників в Україні 

здійснюється за змістовими концептами про-

фесійного розвитку, підвищення кваліфікації 

відповідно до нормативно-правових, а також 

організаційних, розпорядчих та інформа-

ційно-аналітичних документів чотирьох рів-

нів: міжнародного, загальнодержавного, регі-

онального (місцевого), локального – рівня за-

кладу освіти. 
На наше переконання, ефективність профе-

сіоналізації педагогічного персоналу у сфері 

освіти дорослих залежить від дії зовнішніх (со-

ціальних, економічних, політичних, технологі-

чних) і внутрішніх чинників (організаційних, 

індивідуальних). Розширенню можливостей 

реалізації індивідуальних траєкторій особисті-

сно-професійного розвитку педагогічних і нау-

ково-педагогічних працівників сприяє упрова-

дження, дотримання низки важливих 



«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

93 

принципів, серед яких – цілеспрямованість, пе-

рсоніфікованість, перманентність, 

варіативність, рефлексивність навчання, інно-

ваційність, парадигмальність тощо. 
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ЩО МИ ВІДЗНАЧАЛИ 28 ЧЕРВНЯ? 
 

Олександр БАРАБАШ, 
Віце-президент Асоціації народних депутатів України, 
Народний депутат України І-го скликання (1990-1994) 

 
 

Пост-святкові здивування 
Щиро вітаю усіх з минулим Днем Консти-

туції України ! 
Особливо – Колег-депутатів з ІІ-го скли-

кання Верховної Ради, для яких прийняття 

нової Конституції України 28 червня 1996 

року було, дійсно, чи не найголовнішою 

подією й досягненням в їх політичній діяль-

ності. Водночас, феєрверки не зовсім історич-

них міфів щодо цієї події, що поширювалися 

під час святкування цього року, викликали 

значні сумніви у коректності і суспільної зна-

чущості такої інтерпретації свята. Більше 

того, вважаю, що ця міфотворчість принижує 

Україну та суть державотворчих процесів у 

країні у 1991-1996 роках. 
 
1. «У ЧОМУ СИЛА, БРАТЕ ? СИЛА – У 

ПРАВДІ !» (з к/ф) 
Найперше, дещо здивувало легке зміщення 

акцентів свята – від Дня Конституції України, 

передбаченого статтею 161 КУ (тобто Кон-

ституції як такої, конституціоналізму, верхо-

венства права) до річниці прийняття конкрет-

ного правового акту. Навіть такого як нова 

Конституція України. Беззаперечно, депутати 
ІІ-го скликання – молодці, герої. Усі високі 

слова на їх адресу – заслужені і справедливі. 

Але, все-таки, конституційний процес, кон-

ституційність, верховенство Конституції – 
матерія набагато більш глибока і фундамен-

тальна, ніж одна законодавча подія. Особливо 

з огляду на обставини, що викладаються ни-

жче.  
Ще більше здивував своєю неісторичністю 

головний, всюдисущий слоган свята у цьому 

році : «Конституції України – 25 років !». 

Адже загальновідомо, що Конституція Укра-

їни існує майже 30 років ! Від 17 вересня 1991 

року, коли Законом №1554-ХІІ були внесені 

етапні комплексні зміни до Конституції УРСР 

(1978 р.), що випливали з статусу незалежної 

Держави. Від «радянської» Конституції УРСР 

не залишилося ані титли, в т. ч. назви, – тільки 

номер (за законами законодавчої техніки) – № 

888-09. «Конституція Української РСР» стала 

«Конституцією України». Правда, без помпи 

і урочистостей (можливо – дарма ?), але одно-

значно і незаперечно – з правової точки зору. 

Легітимність, реальність Конституції № 888-
09 саме як Конституції УКРАЇНИ неоднора-

зово підтверджена 17-ма поправками до неї, 

внесеними законами України у 1991-1995 ро-

ках Верховною Радою України ХІІ-го (14 по-

правок) та ІІ-го (3) скликань. Просто непояс-

нимо - чому, для чого, навіщо («на кой?!») з 

історії Конституції України викреслюється 5 

років продуктивних пошуків оптимальної 

конституційної архітектури країни, а держава 

подається як така, що 5 років жила, нібито, у 

конституційному «блуді», «без керма і віт-

рил»?!  
Різали вухо явним дисонансом з реальні-

стю одноголосні панегірики на адресу Кон-

ституції-1996 як «найдемократичнішої у 

світі» чи «однієї з найдосконаліших в Єв-

ропі». Чому ж тоді законопроекти про вне-

сення змін до КУ-1996 пішли валом, десят-

ками мало чи не з дня її прийняття ? А в 2000-
му на всеукраїнському референдумі українсь-

кий народ віддав 90-95% голосів за 4 серйозні 

зміни до нової КУ. Причому Президент Л. 



«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

95 

Кучма прагнув через цей референдум отри-

мати можливість приймати нову КУ прямо 

через референдум. Тобто, менше ніж за 4 

роки вже назріла необхідність кардинально 

змінювати «найдемократичнішу», приймати 

зовсім іншу, але вже без Верховної Ради?!  
А з середини 2003 року, усього через 7 ро-

ків, процес внесення змін до КУ-1996, які 

мали докорінно змінити систему державної 

влади, тобто – саме «демократію» (проекти 

№№ 3207, 3207-01, 4105, 4180 та інші), всту-

пив у фазу гострого політичного протисто-

яння і кризи, яка була розв’язана 8 грудня 

2004 р. В тому числі – шляхом прийняття за-

кону № 2222-IV. До КУ-1996 були внесені (з 

порушенням конституційної процедури) кар-

динальні зміни щодо політичної системи. А з 

урахуванням не менш кардинальних змін, 

внесених до КУ-1996 Законом № 1401-VІІІ 

від 02.06.2016 (судова реформа), та інших, зо-

крема з урахуванням рішень КСУ, від «найде-

мократичнішої» архітектури державної влади 

зразка 1996 р. сьогодні мало що залишилося. 

КУ-1996 стала такою ж «латаною-перелата-

ною» (за формою), як і КУ № 888-09 станом 

на 27.06.1996. І що тоді відзначали 28 червня 

ц.р., ювілей – чого? Того, чого давно не існує? 
Особливо дивними, справжнім роздвоєн-

ням свідомості виглядали оди «найдемокра-

тичнішій», що дружно виголошуються у дні 

свят, поряд з масованою обструкцією на ад-

ресу ЦІЄЇ ж Конституції-1996 як «диктатор-

ської» і «узурпаторської» в усі інші дні 

впродовж останніх 10 років. Чи може таке 

бути, щоб та сама КУ-1996 була «найдемок-

ратичнішою» у випадку президентства Л. 

Кучми (з 28.06.1996 до 23.01.2005) та В. 

Ющенка (з 23.01.2005 до 25.05.2006) і, вод-

ночас, «диктаторською»-«узурпаторською» 

у випадку іншого Президента (після віднов-

лення 30.09.2010 дії первинної КУ-1996 і до 

неконституційного припинення її дії Поста-

новою ВРУ 22.02.2014), а потім знову у дні 

святкування річниць 

КУ-1996 поверталася до розряду «найдемо-

кратичніших»?! 
Неабиякі здивування викликають і численні 

«науково»-політичні «відкриття» щодо історії 

прийняття та історичної значущості КУ-1966, 
які довелося почути у ці дні. Нібито, без прий-

няття КУ-1996 Україна взагалі могла припи-

нити існування як держава. Нібито, усі держа-

вотворчі основи Держави (система влади, дер-

жавні символи, державна мова, права і сво-

боди, тощо) створені виключно прийняттям 

КУ-1996. А до того в Україні, нібито, нічого 

такого не було конституйовано. Прямо як у ві-

домій пісні минулого: « … А без мене тут ни-

чего бы не стояло!».  
Можна припустити, що в учасників кон-

ституційного процесу у 1996 р. могли виник-

нути суб’єктивно-психологічні відчуття щодо 

політико-правової ситуації в країні як тупико-

вої і тривожної, як певного конституційно-
правого вакууму і хаосу, які могли бути сфо-

рмовані дією у той час Конституційного До-

говору між Верховною Радою і Президентом. 

Акт сумнівної конституційної чистоти, 

прийнятий 8 червня 1995 р. як компроміс у 

політичній боротьбі між ПУ і ВРУ за обсяг 

владних повноважень, наділив Президента 

майже диктаторськими повноваженнями і зу-

пинив чинність Конституції України № 888-
09. За таких обставин прийняття нової КУ-
1996 було формою розв’язання (на певний 

час) політичного конфлікту між ПУ і ВРУ. 

Дуже показово, що у перших словах, зверне-

них до депутатів ВРУ ІІ-го скликання вранці 

28 червня 1996 р., відразу після голосувння за 

КУ-1996, Президент Л. Кучма вибачився за 

те, що «не зовсім коректно стимулював цей 

процес».  
Проте, ця рукотворна ситуація політич-

ного тупика і конституційно-правового ваку-

уму-хаосу була створена самою ВРУ ХІІІ-го 

скликання, яка поступилася перед натиском 

Президента Л. Кучми, який спирався значно 

більшу популярність у виборців, і допустила 
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зупинення у неконституційний спосіб (240-ма 

голосами) на невизначений час («до прий-

няття нової КУ») дії чинної Конституції Ук-

раїни. Хоча чинна на той час КУ № 888-09 та 

інші закони повністю врегульовували усі на-

звані питання державотворчих засад (система 

влади, державні символи, державна мова, 

права і свободи, тощо). Тож вирішення цих 

питань у новій КУ-1996 було не «вперше» і не 

ексклюзивно, а – практично так само як і в КУ 

№ 888-09, тільки іншим текстуальним варіан-

том конституційного регулювання (деталь-

ніше про це – далі).  
 
2. «ВИ МЕНЕ ВДИВЛЯЄТЕ !» (з «плю-

щизмів») 
«Ви мене вдивляєте !», – казав незабутній 

Іван Степанович Плющ. 28 червня ц. р. чи-

мало «вдивляли» своїми історичними «відк-

риттями» учасники Урочистого засідання 

ВРУ з нагоди Дня Конституції, в тому числі – 
найвищі посадові особи країни сьогодення і 

недавнього минулого. 
Президент України В. О. Зеленський, зок-

рема, повідомив : 
«Щоб остаточно усвідомити її значення, 

просто на мить давайте уявимо, що у 96-му 

році цього б не сталося. І ми досі живемо з 

вами за радянською Конституцією, називає-

мося Українською РСР, маємо умовну сво-

боду слова, думки, пересування, віроспові-

дання, політичного вибору, права приватної 

власності, можливості займатися бізнесом і 

ще багато-багато всього. (…). Українська 

мова отримала статус єдиної державної 

мови, (Оплески) а гривня – статус нашої на-

ціональної валюти. На найвищому законодав-

чому рівні були закріплені державні символи: 

синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн "Ще 

не вмерла Україна". (Оплески)». 
Дуже дивно, що експерти і помічники, які 

допомогали Президенту готувати виступ на 

Урочистому засіданні ВРУ, не уберегли від 

прикрих фактологічних помилок, які 

викривлено подали демократичні і державот-

ворчі процеси в країні у 1989-1996 рр. Зок-

рема : 
а) «Української РСР» не існувало не тільки 

на момент прийняття КУ-1996, а з 18-00 го-

дини 24 серпня 1991 року. На «Україну» її пе-

ретворила не КУ-1996, а – Акт проголошення 

незалежності України, прийнятий Верховною 

Радою Української РСР 24 серпня 1991 р. Усі 

5 років від 24.08.1991 до 28.06.1996 країна 

жила і повноцінно розвивалася саме як Укра-

їна, усі правові акти приймалися як акти Ук-

раїни; 
б) «радянської Констититуції» не існувало 

з 17 вересня 1991 р., коли ВРУ ХІІ скликання 

прийняла Закон № 1554-ХІІ – розгорнуту по-

правку щодо змін Конституції УРСР (888-09), 
які випливали із статусу України як незалеж-

ної держави. В т. ч. – змінено назву на Кон-

ституція УКРАЇНИ». До цієї КУ № 888-09 за-

конами України було у 1991-1995 внесено 17 

поправок. Тому не зовсім зрозуміло – що та-

кого «радянського» було у КУ № 888-09 на 

момент прийняття КУ-1996 ? Як і те – що кра-

мольного містить ознака «радянський» ? 

Адже основу політичної системи України, на-

родовладдя теж складає систем рад, від Вер-

ховної до сільских. Причому, сучасну Укра-

їну можна назвати, фактично, більш «радян-

ською», ніж СРСР, де ради були не владою 

народу, а ширмою влади компартії, партокра-

тії; 
в) «свобода слова, думки» та інші були у 

1991-1996 рр. зовсім не «умовними», скоріше 

навпаки – більш реальними (особливо «право 

політичного вибору»). Вони захищалися і пі-

дтримувалися як нормами чинної КУ № 888-
09 (стаття 48) та низки законів України 1992-
1993 рр. (про друковані ЗМІ /пресу/, про ін-

формацію, про телебачення і радіомовлення 

тощо), так і практикою суспільно-політич-

ного життя того часу; тоді не було монополі-

зації ЗМІ олігархами та похідного викрив-

лення інформаційного поля. А більш широке 
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«право політичного вибору» (народовладдя) 

забезпечувалося як нормою чинної КУ № 

888-09 (глава 10 «Виборча система» в редак-

ції від 27.10.1989, особливо стаття 89), так ви-

борчими законами (1989, 1993 рр.), які нада-

вали більше реальних можливостей для реалі-

зації громадянами прав і обирати, і бути обра-

ним; 
г) «право приватної власності», як і «мож-

ливості ведення бізнесу», було захищене і 

врегульоване низкою актів ВРУ ХІІ-го скли-

кання (1990-1992) – Декларацією про держав-

ний суверенітет України, законами про еко-

номічну самостійність України, про влас-

ність, про підприємства, про підприємництво, 

про приватизацію тощо. У т.ч., приватна вла-

сність на землю – законами про форми влас-

ності на землю (30.01.1992), про фермерські 

господарства (20.12.1991), Земельним кодек-

сом (ред. від 13.02.1992), постановами про зе-

мльну реформу (1990-1992). Зрештою, най-

більш радикальні економічні трансформції у 

країні відбулися саме у 1991-1995 рр., і у цей 

же період зародилися усі найбільші особисті 

капітали; 
д) статус української мови як єдиної дер-

жавної був захищений і врегульваний ще у 

1989 р. – у КУ № 888-09 (стаття 73, редакція 

від 27.10.1989) та Законом УРСР «Про мови в 

УРСР» (28.10.1989). Чи додала захишеності 

державній мові КУ-1996 (стаття 10, схожего 

змісту) – питання дискусійне. В усякому разі, 

КУ № 888-09 (стаття 73) не була засмічена ви-

пинанням мови однієї з національних меншин 

і впродовж 1990-1995 рр. не потребувала 

змін; 
е) державні символи України теж з’яви-

лися не 28 червня 1996 р. Державний прапор, 

Державний герб, Державний гімн були визна-

чені відповідно до КУ № 888-09 станом на 

14.02.1992 (стаття 166) та відповідними ак-

тами ВРУ ХІІ-го скликання 1991-1992 рр. 

Нічого нового по суті КУ-1996 не додала, дер-

жавні символи залишилися без змін. Чи, 

може, хтось дійсно всерйоз вважає, що за-

стосування державних символів України у 

1991-1996 рр. було неконституційним чи не-

законним?!  
є) усі правові аспекти застосування націо-

нальної грошової одиниці, гривні – були 

вирішені у низці актів Верховної Ради 

УРСР/України ХІІ-го скликання у 1990-1992 
рр. : у Декларації про державний суверенітет 

України, законах про економічну самостій-

ність України, про банки і банківську діяль-

ність, Постанові ВРУ від 24.08.1991 «Про 

політичну обстановку в Україні …», рішен-

нях Президії ВРУ та постійних Комісій ВРУ. 

Були визначені усі практичні питання – пов-

новаження НБУ, назва грошової одиниці, 

номінали та зовнішній вигляд банкнот тощо. 

Укладені договори та забезпечене виготов-

лення необхідного тиражу грошових знаків. 

У вересні 1992 р. повний тираж у 1,5 млрд. 

банкнот номіналом від 1 гривні до 100 гри-

вень, виготовлених в Канаді і Великобританії, 

був доставлений в Україну і зберігався у схо-

вищах НБУ (до рішення про введення в обіг). 

За цих обставин внесення відповідного рядка 

до тексту КУ-1996 було не революційним чи 

установчим, а – суто формальним відобра-

женням ситуації, що склалася давно і безпо-

воротно. До слова, не зовсім обов’язковим. 

Для прикладу, долар США не згадується у 

Конституції США, а евро – у Конституціях 

країн ЄС, але це не применшує їх статусу і ва-

гомості. 
Тобто, усі приклади «революційних», 

нібито, «першовідкриттів» новою КУ-1996 у 

питаннях державного будівництва і державо-

творення, насправді виявляються, словами 

класика, «трохи перебільшеними». 
Здивували й окремі тези виступу Голови 

ВРУ Д. О. Разумкова. Наприклад : «Ухва-

лення Основного Закону зробило нашу неза-

лежність легітимною в очах всього світу.». 
Це ж як?! Про що це ! Якої «легітимності» 

та ще й «в очах всього світу» не вистачало 
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станом на 28.06.1996 ? На підставі яких об-

ставин зроблено такий висновок, в яких 

одиницях вимірювалася ця «легітимність» ? 

Адже насправді міжнародне визнання неза-

лежної держави України відбувалося просто 

блискавично і безпрецедентно зливоподі-

бно. Після оголошення результатів всеукра-

їнського референдуму 1 грудня 1991 р. і до 

31 грудня 1991 р. Україну визнали 72 кра-

їни, в т.ч. – УСІ «великі» (ядерні, G-7, інші 

політичні і економічні потуги) : США, Ка-

нада, Китай, Великобританія, Франція, Ні-

меччина, Італія, Японія, РФ тощо і тощо. А 

до 28.06.1996 – 160 країн (за моїми підраху-

нками). Україна успадкувала членство 

УРСР в ООН (з Х.1945), у 1992-1993 стала 

членом практично усіх важливих міжнарод-

них організацій (ОБСЄ, МВФ, МФК, Світо-

вого Банку, ЄБРР, МБРР тощо), з 9.11.1995 

– Ради Європи. Чи, може, критерієм «легі-

тимності в очах всього світу» є визнання 

України саме тими кількома країнами, які 

зробили це після 28.06.1996, – Брунеєм, 

Есватіні, Гамбією, Гондурасом, Вануату, 

Белізом і Східним Тімором?!  
Ще більше здивувала і засмутила теза про 

«конституційні традиції України». Були на-

звані Конституція Пилипа Орлика, а також 

«універсали Центральної Ради УНР, і Кон-

ституція УНР, а також конституційні акти 

ЗУНР». Але жодним словом навіть не згада-

ний досвід конституційного будівництва Вер-

ховної Ради УРСР/України ХІІ-го скликання 

! Хоча, наприклад, Конституція УНР була 

прийнята в останній день діяльності Цен-

тральної Ради і, як і Конституція Пилипа Ор-

лика, не має досвіду жодного дня застосу-

вання. Та й призначалися ці акти для абсо-

лютно інших суспільно-політичних обставин. 
У той же час конституційна законотворчість 

у 1990-1994 рр. дала безпрецедентний досвід 

законодавчих рішень у період фундаменталь-

них суспільно-політичних трансформацій су-

часної України.  

Були внесені до чинної Конституції 20 по-

правок : 6 – до Конституції УРСР 1978 р. /№ 

888-09/, 14 – до Конституції України /№ 888-
09/. У тому числі дві – етапного, проривного 

характеру, справді історичного значення. За-

коном № 404-ХІІ від 24.10.1990 до Конститу-

ції УРСР № 888-09 були внесені як норми 

конституційної сили положення, що випли-

вали з Декларації про державний суверенітет 

України. Зокрема – щодо територіального 

верховенства Республіки, в т. ч. – у правовій, 

правоохоронній та судовій сферах. А Законом 

№ 1554-ХІІ від 17.09.1991 (через 23 дні після 

прийняття Акту проголошення незалежності 

України були) внесені до Конституції № 888-
09 комплексні зміни, що випливали із статусу 

незалежної Держави. У тому числі – зміна на-

зви держави на «Україна» і назви Конституції 

на «Конституція України». Подальші 14 змін 

до КУ № 888-09 у 1991-1994 рр. були безцін-

ним досвідом пошуків оптимальної системи 

організації суспільства і державного управ-

ління у новій незалежній державі. В т.ч. – ме-

тодом спроб і помилок (наприклад, в частниі 

делегування Уряду повноважень видавати де-

крети, що мають силу закону).  
Особливо прикро цей дискримінаційний 

підхід чути від Голови Верховної Ради Укра-

їни, який є не тільки головуючим на засідан-

нях діючого парламенту, а й, за визначенням, 

– лідером усього парламентаризму України. 

Він мав би, ймовірно, опікуватися й захищати 

здобутки і досягнення, честь і гідність усіх 

скликань Верховної Ради ? Зате стає зрозумі-

лим – чому на Урочисте засдання ВРУ не за-

просили депутатів І-го (ХІІ-го) скликання 

ВРУ. Ну, дійсно – хто вони такі ? Яку дотич-

ність мають до Конституції України та її 

«Дня»?!  
«Вдивляв» і другий Президент України Л. 

Д. Кучма, який на відміну від нових політи-

ків, був безпосереднім учасником подій того 

часу (1992-1996), причому – в самому епіцен-

трі, і навіть генератором напрямків цих 
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процесів. Тобто, достеменно знає про них 

особисто, а не зі слів інших політиків. Тим бі-

льше здивування викликають деякі тези, зок-

рема : «Навіть на п’ятому році незалежно-

сті дискусії з таких державних значимих пи-

тань, як мова, прапор, герб, були надзвичайно 

гострі.». Насправді, після врегулювання пи-

тань дежавних символів у січні-лютому 1992 

р. у Конституції України (№ 888-09, стаття 

166) та відповідних законодавчих актах (№№ 

2067-ХІІ, 2137-ХІІ), жодних дискусій щодо їх 

застосування та у питаннях мови у 1992-1996 
рр. не було ані в суспільстві, ані в політикумі. 

І саме початок законодавчого процесу з прий-

няття нової КУ відкрив «скриньку Пандори» 

– відновив політичну боротьбу щодо врегу-

льованих і сприйнятих суспільством питань 

державних символів. Тобто, процес прий-

няття КУ у 1996 р. не стільки вгамував «гос-

трі дискусії», скільки спровокував їх понов-

лення. 
Не можна погодитися і з аргументацією 

Леоніда Даниловича щодо необхідності прий-

няття нової КУ, що «радянська Конституція, 

хоч і підрихтована, не могла сприяти побу-

дові суверенної, правової, соціально-ринкової 

держави». Незрозуміло, що можна було по-

бачити «радянського» в КУ № 888-09 станом 

на 1996 р., чому вона «не могла сприяти», а 

КУ-1996, навпаки – «сприяла» ? Тим більше, 

що Конституція УРСР/України № 888-09 
була кардинально «підрихтована» 24-ма поп-

равками і у 1996 р. не мала нічого спільного з 

текстом 1978 р., навіть назви. У ній навіть 

була стаття 97-1, «протиснута» у ХІ.1992 Го-

ловою ВРУ-ХІІ І. Плющем на вимогу 

Прем’єра Л. Кучми, про можливість делегу-

вання Уряду повноваження видавати декрети, 

що мають силу закону. А також положення (п. 

7-4 статті 114-5) про такі ж повноваження 

Президента видавати подібні Укази, які (ана-

логічні) Л. Кучма-президент так толерував у 

КУ-1996. 

Схоже, що насправді суть політичного 

процесу була у 1996 р. в іншому. Прийняття 

нової Конституції-1996 стало формою 

розв’язання гострої політичної боротьби за 

обсяг владних повноважень між Президентом 

Л. Кучмою і Верховною Радою ІІ-го скли-

кання, обраних на дострокових виборах у 

1994 році. Першим етапом цієї боротьби було 

ухвалення 240-ма голосами депутатів так зва-

ного Конституційного Договору (08.06.1995), 
яким у сумнівно конституційний спосіб було 

зупинено дію чинної Конституції України (№ 

888-09) і запроваджено перерозподіл повно-

важень явно на користь Президента Л. Кучми. 

Прийняття нової Конституції України 

28.06.1996 було не тільки оформленням пев-

ного компромісу між Л. Кучмою і Радою, але 

й подоланням правового хаосу, створеного 

Конституційним Договором.  
Отже, складається цілковите враження, що 

високі доповідачі з якихось причин створю-

вали завершену міфологізовану картину 

щодо історії прийняття КУ-1996, її історичної 

значущості та суті політико-правових проце-

сів 1990-1996 рр.  
 
3. КОНСТИТУЦІЯ-1996 : «НОВА» ЧИ 

ЕКСКЛЮЗИВНА ? 
Ключовою для розуміння історичної зна-

чущості КУ-1996 та її оцінок є відповідь на 

питання : чим є КУ-1996 за правовою при-

родою і походженням – «новою» (тобто, по-

точною, не першою і не останньою, новим 

варіантом) чи ексклюзивною (єдиною, уні-

кальною, безпрецедентною). Адепти КУ-
1996 та учасники її прийняття непохитно 

обстоюють другий підхід, навіть всупереч 

загальновідомим обставинам і фактам. Де-

які з них навіть впадають у праведній гнів 

від словосполучення «нова Конститутуція 

України». Хоча низка об’єктивних подій і 

документів однозначно свідчать про інше. 

Зокрема : 
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1) Конституція України з’явилася 17 ве-

ресня 1991 р. Законом № 1554-ХІІ до Консти-

туції УРСР (№ 888-09) були внесені комплек-

сні зміни, що випливали із нового статусу не-

залежної Держави, в т.ч. – зміна назви Кон-

ституції на «Конституція України». КУ-1996 
була відносно Конституції України № 888-09, 
безперечно, «новою», новою редакцією. 

2) До Конституції України (№ 888-09) у 

1991-1995 рр. були внесені 17 поправок зако-

нами України «Про внесення змін і доповнень 

до Конституції (Основного Закону) 

УКРАЇНИ». В т.ч., 3 поправки були внесені 

саме Верховною Радою України ХІІІ скли-

кання : №№ 171/94-ВР, 24/95-ВР, 405/95-ВР. 
3) Законом № 254/96-ВР (номер такий 

же, як і у КУ-1996, тільки без індексу «к») 

«Про прийняття Конституції України і вве-

дення її в дію» ВРУ ІІ-го скликання постано-

вила про одночасне : а) прийняття Конститу-

ції України (№ 254к/-96), б) припинення чин-

ності Конституції України (№ 889-09) та Кон-

ституційного Договору між ВРУ і ПУ (№ 

1к/95-95). Таким чином, ВРУ ІІ-го скликання 

законом встановила, що КУ-1996 набирає 

чинності замість Конституції УКРАЇНИ № 

888-09, яка у ту ж мить припиняє чинність, 

тобто – є «новою», новою редакцією Консти-

туції України, що діяла на той момент. 
4) Словосполучення «нова Конституція 

України» вживається у принципово важливих 

актах Верховної Ради України – у Законі 

України «Про правонаступництво України» 

(№ 1543-ХІІ, 12.09.1991) та у назві і тексті 

Конституційного Договору між Верховною 

Радою України та Президентом України «Про 

основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування 

в Україні на період до прийняття НОВОЇ Кон-

ституції України» (1к/95-ВР, 08.06.1991). 
Отже, висновок має бути однозначним – 

Конституція України, прийнята 28 червня 

1996 р., є «НОВОЮ» – новою редакцією Кон-

ституції України, яка була чинною на ранок 

28.06.1996 в редакції КУ № 888-09. Тобто – 
оновленим формулюванням усіх основних 

політико-правових питань державтворення, 

які були вже вирішени на той момент певним 

чином (краще, гірше – питання дискусійне) 

діючими Конституцією України (№ 888-09) 
та законами України. 

Звичайно прийняття цілісного тексту Кон-

ституції України у новій редакції є грандіоз-

ним законотворчим досягненням народних 

депутатів ВРУ ХІІІ-го (ІІ-го), результатом їх 

високого професіоналізму, політичної зріло-

сті і громадянської відповідальності. Але, 

все-таки, уявлення, що цей акт був «відкрит-

тям Америки» та політико-правовим «першо-

відкриттям», – дещо перебільшене. Насправді 

це був дуже важливий, але – етап безперерв-

ного процесу творення Конституції України, 

започаткованого Верховною Радою України 

ХІІ-го (І-го) скликання законом від 17 вересня 

1991 р. (№ 1554-ХІІ) та іншими 14-ма попра-

вками до КУ № 888-09; продовжений прийн-

яттям 28.01.1996 нової КУ-1996 (№ 254к/-ВР) 

і далі – наступними скликаннями ВРУ : IV-м 

(№ 2222-IV, 08.12.2004), VI-м (№ 2952-VI, 
01.02.2011), VII-м (№ 586-VII, 19.09.2013; № 

742-VII, 21.02.2014), VIII-м (№ 1401-VIII, 
02.06.2016; № 2680-VIII, 07.02.2019). Нині 

цей процес продовжує діюча ВРУ поточного 

ХІ-го скликання.  
На жаль, у нинішньому політикумі домінує 

– всупереч об’єктивним і очевидним фактам і 

логіці – зовсм інший підхід … 
 
4. «ЕСЛИ ЗВЁЗДЫ ЗАЖИГАЮТ, ЗНА-

ЧИТ … »  
Підведемо підсумки. 
«Маємо те, що маємо», – говорив класик. 

Маємо сумну і тривожну картину викривлення 

історії прийняття Конституції України та 

змісту державного будівництва у перші роки 

незалежної України. У День Конституції 

політики сьогодення і недалекого минулого од-

ностайно формували уявлення про 
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неповноцінність державотворення України у 

1991-1995 рр. Країна, нібито, жила майже 5 

років у дикості і немічності, «без царя в голові» 

– без Конституції, без вирішення у законах 

жодного з головних державоутворюючих пи-

тань (державні символи, система влади й 

управління, права і свободи, власність, гроші 

тощо).  
Тобто, концепція непричетності Верховної 

Ради УРСР/України ХІІ-го (І-го) скликання й 

Українського народу до підготовки у 1990-
1991 рр. та проголошенні 24.08.1991-му Неза-

лежності України, очорнення суті політич-

ного режиму у 1990-1991 р., сформована за-

конами України №№ 314-VІІІ та 317-VІІІ від 

9 квітня 2015 р., – доповнюється картиною 

повного провалу державотворення у 1991-
1994 рр. З сучасної історії України витрав-

люється звитяга і видатні державотворчі до-

сягнення найбільш продуктивного покоління 

політиків і Народу ! Особливо вражає, що усе 

це відбувається напередодні 30-ї річниці Не-

залежності України.  
Неісторичність, неправдивість, несправед-

ливість цієї новітньої «концепції», яка прини-

жує і дискредитує не тільки Верховну Раду 

УРСР/України ХІІ-го (І-го) скликання, а й 

Державу й Український народ (тогочасного 

покоління), – кричуще очевидні. Адже саме 

на цей період 1990-1994 рр. припав період 

найвищих здобутків державотворення в усій 

Історії України: від Декларції про державний 

суверенітет і Акту проголошення незалежно-

сті України до повного законодавчого 

ззабезпечення становлення нової Держаи – 
Конституції України (№ 888-09) і системи 

установчих законів в усіх сферах. Тоді зали-

шається питання – НАВІЩО?! 
Можна припустити підсвідоме бажання 

нинішнього політичного покоління вивищити 

свою сьогоднішнью роль у державтворенні 

шляхом заперечення і вичавлення історичної 

пам’яті про «надмірні» досягнення далеких 

«папєрєдніков». Можна припустити й підсві-

домі історичні ревнощі до здобутків ВРУ-ХІІ 

(І), ставлення до неї як до «чужерідного» еле-

менту в українському парламентаризмі, як 

носіїв іншої «групи крові». Ну, дійсно, попри 

недосяжні, неповторні здобутки у державот-

воренні – безпрецедентна і така ж неповторна 

самокритичнсть і скромність. Єдине скли-

кання ВРУ, яке добровільно вкоротило собі 

строк повноважень (і не тільки собі, а й Пре-

зиденту і місцевим радам). Єдине покоління, 

яке не використало своє депутатство для зро-

стання особистого благополуччя – жодний не 

став олігархом, пішли з Ради значно бідні-

шими, ніж прийшли – із зарплатнею, еквіва-

лентною $ 30 (тридцять, Карл !!). Ну, хто ж 

таких буде поважати ?! 
Можна припустити й інші дріб’язково-его-

їстичні мотиви для «перелицювання» Історії. 

Але хіба приниження Держави і Народу, 

бортьби за Незалежність та її стновлення є 

адекватною ціною для реалізації цих моти-

вів?! 
 
Немає відповіді ! Не маю … 

 
м. Київ 

3 липня 2021 року. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 
Аліна ВЕЛИКА, 

ст. викладач, Житомирський державний  
університет ім. Івана Франка, м. Житомир 

 
Тривалий час дистанційному навчанню не 

приділялась велика увага через переконання в 

його другорядності та посередньому рівні 

якості послуг. Такий тип освіти вважався при-

таманним для людей з обмеженими фізич-

ними можливостями через їх неспроможність 

відвідувати очні заняття на регулярних заса-

дах. 
Історичний екскурс надає нам інформацію 

щодо «кореспондентського навчання» за до-

помогою листування, використання радіо та 

телебачення для освітніх потреб. 
Першим офіційним навчальним закладом 

дистанційної освіти став британський Відк-

ритий університет (Open University), який за-

пропонував новий тип освіти за демократич-

ною ціною. 
Але справжнім проривом стала комп’юте-

ризація світу та поширення інтернету, що за-

провадило вебінари для навчання. 
Офіційним визнанням дистанційної освіти 

став наказ №40 МОН України про затвер-

дження «Положення про дистанційне нав-

чання». 
Якщо ми будемо говорити про сьогодення, 

то online навчання є його характерною озна-

кою, відчутним поштовхом до чого стала не-

безпечна епідеміологічна ситуація, яка приз-

вела до вимушеної ізоляції учасників освіт-

нього процесу. Саме відсутність альтерна-

тиви та стислі терміни переходу на нові мето-

дичні та комунікаційні засади примусили ін-

тенсифікувати впровадження online техноло-

гій, вивести їх на всесвітній рівень. Пройшо-

вши таку масову апробацію, online навчання 

довело право на існування, висвітливши як 

переваги, так і недоліки. 
Online навчання реалізується як у зміша-

ному (коли воно комбінується із стаціонар-

ним), так і у самостійному варіанті, коли воно 

є безальтернативним. 
У першому випадку ми спостерігаємо 

майже ідеальні умови для роботи, які поєдну-

ють як безперешкодне спілкування з виклада-

чем, так і залучення додаткових інформацій-

них ресурсів, які, як правило, є більш ілюст-

ративними та інформативними. Поєднання 

живого спілкування, активного пояснення та 

або тестової перевірки знань за допомогою 

комп’ютерних технологій, або відео ресурсів 

гарантує високий рівень розуміння та адеква-

тного сприйняття інформації. 
Наявність тільки дистанційного навчання 

призводить до ряду проблем. Якщо розгля-

дати систему віщої освіти, то практика до-

вела, що найкраще реалізується в дистанцій-

ному форматі лекційний курс будь-якої дис-

ципліни, який не потребує постійної інтерак-

тивної співпраці викладача та студентів. За-

лучення функції демонстрації екрану нівелює 

виникнення методичних проблем. А якщо 

взяти до уваги можливість регулярного вико-

ристання відео матеріалів, то переваги стають 

очевидними. На таких заняттях може бути 

присутньою велика кількість слухачів, є мож-

ливість запису лекційного матеріалу з його 

аудіо відтворенням у зручний час. 
Але практичні заняття чи тестові зрізи ви-

кликають масові нарікання через недоскона-

лість дистанційного потенціалу та 
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недостатній рівень контролю з боку викла-

дача за самостійність виконання роботи. 
Якщо підводити підсумки щодо результа-

тивності дистанційного навчання, то слід зве-

рнути увагу на такі позитивні моменти: - ра-

ціональне використання часу, який не потрі-

бно витрачати на територіальні переміщення 

та спілкування з іншими учасниками навчаль-

ного процесу у позаурочний час; 
• економію фінансових ресурсів через 

відсутність необхідності пересуватись насе-

леним пунктом на навчання; 
• можливість скористатись зручним 

графіком навчання, що є особливо актуаль-

ним для студентів, які працюють паралельно 

з отриманням освітянських послуг; 
• наявність та доступність навчальних ма-

теріалів як для індивідуальної, так і групової 

роботи; 
• отримання індивідуальних консультації 

чи оцінки письмової роботи за відсутності 

широкої аудиторії; 
• оперативність отримання оцінки за кон-

трольні роботи, які проводились у вигляді 

письмового тестування; 
• велика інформаційна база щодо нав-

чальних матеріалів, можливість її зміни та 

удосконалення. 
Інтерактивне спілкування рівня «викла-

дач::студент» базується на презентації теоре-

тичного матеріалу, контролю його засвоєння, 

додатковому поясненню, якщо у цьому є пот-

реба. І вже на цьому етапі виникають певні 

проблеми через недосконалість зворотнього 

зв’язку, що призводить до недоцільних ви-

трат часу, списуванню тощо. 
Не такими ефективними є і групові форми 

навчання, хоча для них створено декілька ба-

зових можливостей: відеоконференції, чати, 

форуми та інші. Всі учасники дистанційного 

процесу зазначають, що спостерігається пе-

вне «прилаштовування» мовленнєвих реак-

цій; проблемою є й утримування в зоні уваги 

віртуальних учасників групового 

спілкування, не кажучи вже про можливі тех-

нічні перешкоди на зразок відсутності швид-

кісного інтернету, зникнення електропоста-

чання. 
Особливо некомфортним є проведення за-

няття, під час якого деякі учасники не бажа-

ють увімкнути відеокамеру, ховаючись за до-

вільною «аватаркою». Такий зворотній 

зв’язок є некомфортним і навіть дещо прини-

зливим як для викладача, так і для студентів. 

Як правило, адміністратор конференції звер-

тається з проханням увімкнути камери, але 

реакція не завжди є відповідною. 
Тому стає зрозумілим, що дистанційне на-

вчання висуває низку додаткових вимог до 

викладача, який повинен бути вже не тільки 

профільним фахівцем, а й активно долучи-

тись до комп’ютерної грамотності, оволодіти 

необхідним технічним мінімумом для вико-

ристання функцій типу демонстрації екрана, 

адекватної роботи з електронною поштою та 

іншими типами сучасного зв’язку. 
Окремо слід зазначити виникнення проблем 

із організацією заходів, спрямованих на переві-

рку рівня володіння засвоєного матеріалу. 

Якщо в аудиторному форматі викладач може 

завадити використанню заборонених джерел 

інформації, то в дистанційному форматі гаран-

тувати самостійність виконання контрольних 

зрізів дуже важко, що може призвести до неа-

декватного оцінювання рівня знань. 
Викладачі також скаржаться на необхід-

ність докладання значних зусиль, спрямова-

них на перевірку письмових робіт через шви-

дку втомлюваність та повільну корекцію по-

милок. 
Тому як висновок ми можемо стверджу-

вати, що досвід організації та проведення ди-

станційного навчання свідчить про те, що як-

ість аудиторного освітнього процесу значно 

вища. Це демонструють і результати студент-

ських опитувань, які доводять, що off-line на-

вчання є більш привабливим для молоді, яка 



«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

104 

гостро потребує соціалізації, живого спілку-

вання, вільної комунікації. 
Найкращим варіантом є поєднання станда-

ртної та дистанційної освіти, що надає 

можливість використовувати переваги та ма-

ксимально уникати недоліків обох систем. 
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РОЛЬ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ 
У РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
Ю.В. ГРИЩЕНКО, 

м. Київ 
 

Одним із важливих пріоритетів розвитку 

сучасної освіти і науки в Україні є станов-

лення провідних науково-педагогічних шкіл, 

які виступають фундаментальними та іннова-

ційними осередками у системі педагогічної 

освіти і освіти дорослих. Завдяки діяльності 

наукових шкіл створюється сприятливе сере-

довище для розкриття креативних здібностей 

молодих науковців, координується їх діяль-

ність у процесі наукового пошуку, ініцію-

ються нові напрями досліджень, що сприяє 

становленню іміджу України як держави з ви-

соким науковим потенціалом. Саме наукові 

школи акумулюють потужну творчу енергію 

вчених, спрямовану на одержання й викорис-

тання нових наукових знань з метою ство-

рення суспільно корисних наукових результа-

тів, забезпечення якісної підготовки наукових 

та науково-педагогічних кадрів вищої квалі-

фікації. 
Становлення і розвиток наукових шкіл у 

кожній країні – винятково важлива проблема 

загальнодержавного значення. Від її підтри-

мки і послідовного розв’язання великою мі-

рою залежить розвиток тієї чи іншої сфери 

наукового знання, а відповідно – освіти, куль-

тури та різних галузей економіки [2, с. 65-71]. 
Адже розвиток науки і освіти, який стрімко 

змінюється з урахуванням глобальних змін у 

світі, поряд з новими технологіями і можли-

востями має опиратися на ті фундаментальні 

основи, які були досліджені і впроваджені в 

освітній процес вченими, науковцями, освітя-

нами. 
Науці, у тому числі й науковим школам, 

століттями приписуються такі основні функ-

ції, як пізнання світу, опис та з’ясування, 

прагнення правдивості, поширення знань, 

підготовка фахівців. Проте серед основних 

функцій слід назвати суспільну користь нау-

кових результатів. Це стосується особливо та-

ких наук, як педагогіка, яка має бути допомо-

гою в розвитку особистості людини, в нав-

чанні та вихованні [5, c. 212]. 
Важливим для розвитку наукових шкіл є 

спадковість поколінь, тобто зв’язок між поко-

ліннями вчених, від засновника школи до 

його учнів, коли у творчій атмосфері науко-

вого наставництва формуються генерація но-

вих учених. Кристалізація методологічних, 

теоретичних, практико орієнтованих досяг-

нень наукових шкіл у педагогічно-освітянсь-

кому середовищі відбувається шляхом збере-

ження наступності поколінь науковців, акту-

алізації надбань досвідчених учених і їх поєд-

нання з інноваціями молодих науковців. Син-

тез цих двох пластів науки дає змогу вирішу-

вати актуальні проблеми, які виникають у су-

часній педагогічній науці й освітній практиці 
[1, c. 142].  

На думку Сауха П.Ю., алгоритм будь-якої 

моделі наукової школи (фізичної, біологічної, 

хімічної, історичної, педагогічної тощо) 

включає три основні взаємопов’язані струк-

турні елементи: а) вчений-лідер, керівник на-

укової школи, який генерує ідеї та володіє 

унікальними методами теоретичного або екс-

периментального дослідження; б) актуальна 

науково-дослідна програма, яка вимагає коле-

ктивних зусиль для її реалізації; в) учні, які не 

лише вирішують проблеми окремих блоків 

науково-дослідної програми, а й виступають 

носіями збереження й продукування того, що 

вчитель знає та вміє, тобто зберігають його 
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ідеї і передають наступним поколінням. Най-

важливішою метою будь-якої наукової школи 

є проблема отримання нового наукового 

знання і підготовка вчених. Тобто йдеться 

про єдність і взаємозв’язок, з одного боку, фу-

нкцій збереження досвіду наукової діяльності 

і накопичених знань та евристичної (набуття 

новітніх знань), а з іншого – дослідницької і 

педагогічної функцій» [6, c. 48-49]. 
Варто зазначити, що наукова школа в педа-

гогіці розвивається під егідою вченого-наста-

вника, який власним талантом наставництва, 

шляхом продукування інноваційних для пев-

ного періоду наукових ідей, на основі етич-

них цінностей, аксіологічно зорієнтованої 

світоглядної позиції спрямовує науковців-по-

чатківців на розвиток певного напряму в пе-

дагогічній науці, на утвердження субдисцип-

лін педагогіки, на обґрунтування їх теоре-

тико-методологічних засад, створення прак-

тико орієнтованих результатів, які мають ґру-

нтуватись на науково-освітніх традиціях і 

враховувати інноваційні зрушення в 
педагогічному середовищі [1, c. 143]. 
Наукові школи є джерелами розвитку пе-

дагогіки вищої школи, значно збагачують її 

новими ідеями, концепціями, підходами, ме-

тодами дослідження. Проблематика наукових 

шкіл засвідчує актуальність окремих питань 

на певному історичному етапі розвитку науки 

і показує її перспективні напрями [4]. 
На тлі інноваційних процесів, які стосу-

ються освіти в Україні, Ковальчук І.І. зазначає, 

що найбільш поширеними формами науково-

інтеграційної та інтеграційно-педагогічної дія-

льності наукових шкіл й освітніх установ є: ор-

ганізація науково-практичних конференцій, ме-

тодологічних семінарів, інтернет-форумів, тре-

нінгів, проведення виїзних семінарів в експери-

ментальних школах, видання монографій, збір-

ників наукових статей, створення банків інно-

вацій, виконання і захист дисертацій, керівниц-

тво експериментальними дослідженнями в нав-

чальних закладах, науково-методичний супро-

від діяльності творчих груп педагогів, шкіл но-

ваторства, створення на базі навчальних закла-

дів науково-методичних лабораторій, розробка 

й реалізація спільних проектів, упровадження 

розроблених інновацій, науково-консульта-

ційні центри для вчителів, здобувачів наукових 

ступенів, рецензування навчально-методичних 

матеріалів тощо [3, c. 59-60]. 
Отже, розвиток вітчизняних науково-педа-

гогічних шкіл є важливим і необхідним, що 

зумовлене запитами суспільства на впрова-

дження у практику вітчизняних інноваційно-
освітніх розробок, збереження національних 

надбань педагогічної наукової думки, спри-

яння інтеграції педагогічної спільноти в між-

народний науково-освітній простір, профе-

сійне зростання фахівців, забезпечення непе-

рервної освіти різних категорій дорослих, за-

безпечення взаємозв’язку науки й освітньої 

практики. Актуалізація досліджень наукових 

шкіл дозволить підвищити рівень професій-

ної освіти і вирішити глобальні проблеми су-

часної теорії і практики. 
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Взаємодія кінематографу та літератури 

підтверджується фактом створення обома ви-

дами мистецтва ефекту естетичного впливу, 

проте, різними засобами. Якщо в кінематог-

рафі цим засобом є зображення, то в літера-

турі візуальність закодована у слові.  
Дослідженню кінопоетики художніх тво-

рів українських письменників присвячені 

праці сучасних літературознавців Л. Гене-

ралюк, Г. Клочека, А. Покулевської, С. Ми-

хиди. 
Метою даної публікації є визначення спо-

собів творення одного з кінематографічних 

аспектів — ефекту «саспенс» у оповіданні 

Володимира Винниченка «Чудний епізод».  
Суть ефекту полягає у створенні атмос-

фери тривоги, напруження «… поєднанням 

багатьох засобів, зокрема операторською ро-

ботою (незвичайні кути зйомки, ефект «підг-

лядаючої» камери тощо); музикою та звуко-

вими ефектами (нервовий, гнітючий ритм, ви-

користання незвичайних інструментів тощо); 

художнім оформленням кадру (незвичайні-

стю оточення, підкресленням значущих дета-

лей), а також численними акторськими й ре-

жисерськими засобами» [2, с. 32]. 

Ми визначили тематичні групи, що ство-

рюють атмосферу саспенс у оповіданні «Чуд-

ний епізод»: 
- природні явища: туман («Туман і вулиця 

були вогкі, холодні, але все-таки тепліші, ніж 

той клубок, що давив мені груди. І я пішов 

знов по улиці, в тумані») [1, с. 386]; 
- різні прояви емоційного стану: сум, 

страх («Чого сумно стискується серце..? 

Мене з Наталею познайомив сум») [1, с. 384]; 
(«Тут також часто з’являлась одна пос-

тать, від якої у нас жалісно й з гидливим 

страхом стискувалось серце», «Це було те 

саме, жалке, страшне створіння, яке викли-

кало в нас якийсь містичний страх і бажання 

ще тісніше пригорнутись одне до одного») [1, 
с. 386]; 

- зміна фізичного стану: («Одвислі, висхлі 

від розпусти й мук груди? Викривлені звіря-

чими інстинктами щелепи? Губи, в яких сто-

їть скривлена мука?») [1, с. 391]; 
- зміна психофізіологічного стану: 

(«А коли вона ввійшла в вагон, коли спокійно 

зупинились у моїх очах її очі, мені раптом за-

холонуло в грудях») [1, с. 384]; («Мені раптом 

стало так холодно, що аж по голові пройшов 

мороз») [1, с. 387]; 
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- гра світла й тіні («Ми раз зустрілись з нею 

під ліхтарем. Крізь вуаль на нас глянуло таке 

страшне лице, що мені аж ноги ослабли») [1, 
с. 386]; («Світло лампи, прибите зеленим аба-

журом, клало зеленувато-сірий колір на її нега-

рне обличчя. Вона здавалась мертвяком, що за-

думчиво міркує над прожитим життям, що з 

темряви й тиші домовини все бачить, розуміє і 

сумує кротким покірним сумом») [1, с. 389]; 
- крупний план поглядів: («Вона ще раз 

зупинила на мені свої мертві очі») [1, с. 387]; 
- аудіальні компоненти: крик («В сей 

мент за мною почувся перерваний крик, але я 

так і замер з простинею в руках…») [1, 
с. 390]. 

Отже, майстерно використавши кінематог-

рафічний прийом саспенсу в оповіданні «Чу-

дний епізод» Володимиру Винниченку вда-

лося вийти на новий рівень зображення подій 

у творі. Це сприяло різновекторній подачі 

особливостей психологічного стану героя, 

його відчуттів, роздумів, переживань. Саме 

застосування нових маловідомих прийомів і 

дозволяє говорити про невичерпність таланту 

митця, який свого часу заявив себе модерним 

письменником. 
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Features of the implementation of the principle of spirituality in the humanities of public 
schools of Pidkarpatska Rus in the context of the development of the content of humanitarian ed-

ucation today 
Key words: principles of education, principle of spirituality, Pidkarpatska Rus, humanitarian 

education, the content of education.  
 

The stage of formation of the school education 
system in Pidkarpatska Rus at the beginning of the 
XX century, in the context of which the gradual de-
velopment of school humanitarian education be-
gins and the nucleus of its new content is born, is 
the beginning of schooling on the principles of de-
mocracy and humanism. For the vast majority of 
the population of Pidkarpatska Rus, which has long 
been under the pressure of Hungarians, it has be-
come a sip of long-awaited and long-suffering free-
dom and therefore, they responded in people’s 
hearts with the desire to create a new social space, 
to work for the development of civil society.  

The stage of formation is connected with the 
opening of educational institutions with the native 
language, their organization, the formation of the 
school inspectorate and the solution of problems of 
educational and methodological support. At this 
time, reading rooms are being developed, which 
made it possible to involve the general public in 
writing, literacy and reading. The humanistic ideals 
of this period were embodied in the еnlightenment, 
the upliftment of the oppressed spirit of the popu-
lation, the actualization of the values of moral, fam-
ily, civic and social education. 

The adoption of the law on the studying lan-
guage stimulated the advanced local intellectuals to 
study the theoretical (substantiation of the basic 
principles of creating a new school: nationality, 
morality, connection of studying with life, environ-
ment and the world; respect for work) and practical 
(preparation of school premises for the school year; 

enrollment of children in different classes; prepara-
tion of teachers for work at school because of the 
lack of curricula, teachers independently selected 
teaching materials for lessons; training teachers for 
democratic relations by studying and borrowing 
European experience) aspects of school develop-
ment. 

During the1922–1923 the Ministry of Science 
and Public Education approved new curricula for 
first and second grade schools, which covered the 
following subjects: religion, elementary science, 
civic science and education, reading and memory 
science, grammar and spelling, writing, style, local 
lore, calculus, singing, drawing, physical education 
(gymnastics), boys’ handicrafts, girls’ handicrafts, 
history, geography, physics, chemistry, foreign lan-
guages (Hungarian, French). Considerable atten-
tion was paid to the study of humanities, natural 
sciences, physics and mathematics, aesthetic, spir-
itual and physical education of students. Approved 
curricula also included explanatory notes and bib-
liographies in all disciplines. The distribution of 
general education material differed in a certain se-
quence, thus teachers were given the task - to 
achieve systematic knowledge of students, develop 
their cognitive abilities, skills, subordinating work 
to the educational tasks of the school. However, the 
curricula of the early twentieth century had signifi-
cant shortcomings: insufficient reflection of the 
connection between studying and modernity, with 
life; inconsistency of programs in certain subjects 
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as well as poor consideration of the age character-
istics of students. 

In the schools of Pidkarpatska Rus at that time, 
teachers believed that humanitarian education 
should be addressed to the human soul, which pro-
vided an appeal in each lesson to the basic concepts 
of morality, ethics, aesthetics. Therefore, the most 
important goal of the humanities was not to know as 
much as possible, but to understand as deeply as 
possible the world around us, to feel, empathize, to 
form civic qualities of students. Humanitarian val-
ues were reflected, first of all, in the development of 
such areas of education as patriotic, moral, civic, 
aesthetic, physical and labor. 

The analysis of the state of development of phil-
osophical thought makes it possible to understand 
the spirituality of the people, the component and 
the integral part of which is religiosity, which is 
also reflected in the content of humanitarian educa-
tion. 

This feature is most fully represented by the 
works of E. Sabov – a cultural and educational fig-
ure, Greek Catholic priest, writer, publicist, author 
of a number of textbooks and manuals. As an op-
ponent of the pro-Ukrainian actions of emigrants 
from Ukraine in the schools and societies of 
Pidkarpatska Rus, he defended the position of the 
Ruthenian literary "language" based on the so-
called "pagan language", the Russian language and 
Transcarpathian dialects. Evmeniy Sabov is the au-
thor of such textbooks: "Russian Grammar and 
Reader for the Study of the Literary Language of 
Ugro-Russians" (1890), "Church-Slavic Gram-
mar" (1894), "Reader of Church-Slavic and Ugro-
Russian Literary Monuments" (1893), "Russian 
Grammar" (1924), "Essays on the literary activity 

and education of the Carpatho-Russians" (1925). 
[1, c. 62] 

In general, the educational ideal reflects such 
qualities as love for people, native land; the virtues 
of a hard-working and law-abiding citizen, moral 
and tolerant, especially in the national and religious 
aspects. Thus the content of education was built on 
the foundations of such a system of principles: de-
mocracy, civic values, nationality and ethnicity, 
morality, multiculturalism and tolerance, educa-
tional training, respect for work, developmental 
training, individual approach. But the key principle 
was the principle of spirituality – in the context of 
religiosity, the spiritual wealth of man, reflected in 
the ability to perceive the world of art, music, thea-
ter. The folk school nurtured in students an under-
standing of natural beauty, acquainted them with 
the relevant parts of different arts and taught them 
to understand them. Religious education began in 
the family and then continued in school during the 
lessons of the "Law of God." It included the sys-
tematic guidance of the child to the acquisition of 
human virtues through Christian ethics. From an 
early age, children were taught that humanism and 
a sense of human pride should serve as proof not 
only of social maturity, but also a living example of 
religious ethics, love of God and neighbor. Prayers, 
church songs, and the sacred history of the Old and 
New Testaments were memorized in the public 
school from the very beginning of the study of this 
subject.  

Summing up, I want to note that the implemen-
tation of the principle of spirituality in the content 
of humanitarian education is relevant and promis-
ing in terms of the development of science and ed-
ucation in modern conditions. 
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Професійна освіта у педагогічних закладах 

вищої освіти має свою специфіку, адже у 

своїй структурі має ознаки власне педагогіч-

ної та професійної освіти. В останнє десяти-

ліття значно зросла кількість закладів освіти, 

в яких здійснюється професійна підготовка 

фахівців тієї чи іншої галузі. Актуальними 

якостями системи професійно-педагогічної 

освіти в таких ЗВО стають її гнучкість, здат-

ність ефективно реагувати на запити певної 

галузі, швидко адаптуватися до мінливих си-

туації на ринку освітніх послуг і праці. 
Тому цілком виправдано звернення до мо-

делювання як методу, завданням якого є по-

будова моделі для більш повного і глибокого 

розуміння об’єкта дослідження, уявлення про 

його зміст, взаємозв’язки, зовнішні і внутрі-

шні фактори. Обґрунтування методу моделю-

вання представлене в працях сучасних дослі-

дників: В. Важинського, Т. Щербак [1] та ін.; 

моделювання процесу підготовки фахівців 

харчових технологій здійснювали І. Гвозде-

цька [2], О. Мельник [3], Л. Ткач [4], І. Філі-

монова [5] та ін. 
На основі аналізу праць вищезазначених 

науковців, під моделлю підготовки до профе-

сійної діяльності розуміємо таку модель осві-

тнього процесу, яка дозволяє в максимальній 

мірі реалізувати цілі і завдання підготовки 

студента з урахуванням комплексу пропоно-

ваних до нього вимог як до особистості, так і 

суб’єкта професійної діяльності.  
Модель виробничо-технологічної підгото-

вки бакалаврів харчових технологій у педаго-

гічних закладах вищої освіти включає в себе 

єдність цільового (мета, завдання, суб’єкти 

освітнього процесу), змістового (зміст освіт-

ньо-професійної програми підготовки бакала-

вра за спеціальністю 015 «Професійна освіта 
(харчові технології)», компоненти вироб-

ничо-технологічної підготовки: особистісно-
мотиваційний, когнітивний, операційно-дія-

льнісний), методологічного (принципи та під-

ходи, педагогічні умови), організаційно-ви-

робничого (етапи, форми, методи, засоби) та 

результативного (критерії, показники, рівні, 

результат – бакалавр харчових технологій з 

необхідним рівнем виробничо-технологічної 

готовності) блоків, які взаємопов’язані між 

собою. 
Реалізація мети і завдань виробничо-тех-

нологічної підготовки бакалаврів харчових 

технологій обумовлена соціальним замовлен-

ням, вимогами та потребами сучасного суспі-

льства до фахівців у галузі харчових техноло-

гій. 
Методологічний блок моделі включає нау-

кові підходи і принципи до процесу вироб-

ничо-технологічної підготовки; передумови, 

які визначають зміст професійної освіти та 

педагогічні умови ефективної виробничо-тех-

нологічної підготовки студентів. 
В обґрунтованій моделі визначено харак-

теристики процесу виробничо-технологічної 

підготовки бакалаврів харчових технологій, 

обумовлені зовнішніми і внутрішніми перед-

умовами. До зовнішніх факторів в дослі-

дженні віднесені потреба суспільства в кон-

курентоспроможних фахівцях, потреба ринку 

праці у фахівцях харчових технологій, 
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оскільки ця сфера досить динамічно розвива-

ється, вимоги роботодавців (стейкхолдерів) 

до підготовки випускників в сфері харчових 

технологій. До внутрішніх передумов відно-

сяться потреби студентів в отриманні досвіду 

успішної професійної діяльності та працевла-

штуванні. 
На основі аналізу теоретичних основ дос-

ліджуваної проблеми, результатів констату-

вального етапу дослідження та практики 

освітньої діяльності у педагогічних універ-

ситетах у моделі виокремлено такі підходи 

до виробничо-технологічної підготовки ба-

калаврів галузі харчових технологій: особис-

тісно зорієнтований, діяльнісний, компетен-

тнісний та системний. Положення особисті-

сно зорієнтованого підходу дозволяють об-

рати зміст, форми, методи організації взає-

модії студента та викладача, що забезпечу-

ють становлення особистості майбутнього 

фахівця галузі харчових технологій як 

суб’єкта професійної діяльності, здатного 

освоїти і творчо перетворювати виробництво 

продукції. Діяльнісний підхід передбачає 

орієнтацію на розвиток творчого потенціалу 

особистості та дає змогу враховувати індиві-

дуальні особливості кожного студента через 

включення їх у діяльність, яка сприяє само-

реалізації й особистісному зростанню. Ком-

петентнісний підхід дозволив уточнити зміст 

поняття «виробничо-технологічна підгото-

вка» майбутнього фахівця галузі харчових 

технологій та визначити умови для більшого 

наближення результатів освіти до потреб су-

спільства та вимог ринку праці. Системний 

підхід забезпечив реалізацію процесу вироб-

ничо-технологічної підготовки бакалаврів 

галузі харчових технологій у педагогічних 

закладах вищої освіти як педагогічної сис-

теми.  
Керуючись окресленою методологічною 

базою освітнього процесу у ЗВО, виробничо-
технологічну підготовку бакалаврів харчових 

технологій у педагогічних закладах вищої 

освіти у розробленій моделі передбачено за 

трьома етапами – орієнтувальним, фахово-
професійним, оцінювальним.  

Оцінювальний етап моделі співвідносний 

із результативним блоком, та передбачає за-

стосування різних діагностичних методик для 

визначення динаміки рівнів виробничо-тех-

нологічної готовності за визначеними крите-

ріями та показниками. 
Реалізація моделі передбачає удоскона-

лення процесу виробничо-технологічної під-

готовки завдяки використанню визначених 

підходів та принципів, форм, методів, ком-

плексу педагогічних умов; діагностики їхньої 

ефективності та взаємодії всіх суб’єктів осві-

тнього процесу. 
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ДАЛЕКОСХІДНІ СТРАТЕГІЇ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ 
В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ 
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Annotation: The modern realities of Ukrainian life stimulate interest in the study of various 

achievements of Chinese civilization, which existed for a long historical period and has survived to 
the present day. It formed its foundations about three thousand years ago, developed them creatively 
over a long period of time and has not lost its foundations to this day, including its own rather original 
socio-philosophical ideas about war and peace. China is an unconditional socio-political and cul-
tural phenomenon in human history. There is no other civilization that has such an internal integrity 
and resilience to all crises and upheavals for millennia, both in civilian and military terms. 

Key words: war, peace, strategy, martial arts, civilization, experience, human resources. 
Анотація: Сучасні реалії українського буття стимулюють інтерес до досліджень різно-

манітних здобутків китайської цивілізації, яка існувала протягом тривалого історичного пе-

ріоду та збереглась до сьогодення. Вона сформувала свої першооснови ще приблизно три ти-

сячі років тому, творчо розвивала їх протягом тривалого часу та не втратила свої основи й 

дотепер, в тому числі власні достатньо оригінальні соціально-філософські ідеї стосовно 

війни та миру. Китай – це безумовний соціально-політичний й культурний феномен історії 

людства. Немає іншої цивілізації, яка б відрізнялась такою внутрішньою цілісністю й стійкі-

стю до усіх криз і потрясінь протягом тисячоліть, як в цивільному, так і в воєнному сенсах. 
Ключові слова: війна, мир, стратегія, військове мистецтво, цивілізація, досвід, людські ре-

сурси. 
 

Відомо, що представники “західної цивілі-

зації”, включаючи мислителів, філософів, су-

спільних і політичних діячів, пересічних гро-

мадян, останнім часом все більше зверта-

ються до соціально-філософських здобутків, 

яких досягли за свою багатотисячолітню істо-

рію мудреці, вчителі, провідники, філософи 

Сходу, зокрема Китаю, в тому числі в кон-

тексті осмислення людиновимірності соціа-

льно-філософських та історіософських ідей 

традиційної китайської філософії. Осторонь 

від цих проявів уваги не залишились і мислячі 

люди нашої країни. З одного боку, це можна 

пояснити багатовіковою закритістю інформа-

ції, в тому числі стосовно філософської 

думки, через географічну віддаленість і полі-

тичні особливості Піднебесної. Але деякі із 

ідей, що ще до Нової ери були висловлені ви-

датними філософами Давнього Китаю, із по-

зицій уявлень про них сучасним Заходом досі 

можуть вважатись новаторськими, прогреси-

вними і навіть піонерними. З іншого боку, 

країни, які перебувають під сильним впливом 

китайської соціально-філософської традиції 

(безпосередньо КНР, Республіка Корея, а та-

кож Тайвань, Сінгапур, певною мірою Япо-

нія, В’єтнам тощо) загалом в останні десяти-

ліття демонструють досить стрімке економі-

чне зростання, підвищення рівня життя, соці-

альних стандартів, достатньо високий рівень 
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консолідації суспільства і його стабільності 

та ін., незважаючи навіть на світову економі-

чну кризу останніх років. Все це також стиму-

лює зростання інтересу до досліджень різно-

манітних здобутків цієї цивілізації, яка існу-

вала протягом тривалого історичного періоду 

та збереглась до сьогодення. Вона сформу-

вала свої першооснови ще приблизно три ти-

сячі років тому, творчо розвивала їх протягом 

тривалого часу та не втратила свої основи й 

дотепер, в тому числі власні достатньо оригі-

нальні соціально-філософські ідеї стосовно 

війни та миру. Китай – це безумовний соціа-

льно-політичний й культурний феномен істо-

рії людства. Немає іншої цивілізації, яка б від-

різнялась такою внутрішньою цілісністю й 

стійкістю до усіх криз і потрясінь протягом 

тисячоліть, як в цивільному, так і в воєнному 

сенсах.  
З огляду на зростання інтересу і зацікавле-

ності китайським досвідом громадянського і 

військового будівництва в ракурсі сучасних 

надскладних українських реалій, зазначимо, 

що останнім часом з’явився цілий ряд якісних 

і аутентичних як оригінальних робіт, так і пе-

рекладів китайських першоджерел. Таких, як 

“І цзін”, “Дао де цзін”, “Сунь-цзи” (“Сунь-
дзи”) (Мистецтво війни) та інші. 

Походження, формування й розвиток філо-

софських ідей Давнього Китаю датуються 

VI–V ст. до н. е., тобто епохою, яку К. Ясперс 

включав до так званого “осьового часу”. За 

тих часів (VIII ст. до н. е. – II ст. до н. е.) в 

різних країнах і регіонах світу народились ду-

ховні “пророки” людства та були окреслені 

контури релігійної й філософської системи 

сучасної цивілізації. У Китаї в той час жили й 

працювали Конфуцій та Лао-цзи, виникли усі 

традиційні напрями і школи китайської філо-

софії, мислили Мо-цзи, Чжуан-цзи, Лє-цзи та 

безліч інших духовних провідників. В Індії 

виникли Упанішади, жив Будда, у філософії, 

як і у Китаї, були розглянуті усі тогочасні мо-

жливості філософського осягнення дійсності, 

аж до скептицизму, до матеріалізму, софіс-

тики й нігілізму; в Ірані Заратустра вчив про 

світ, де точиться боротьба добра зі злом; в Па-

лестині виступали пророки – Ілія, Ісайя, Ієре-

мія та інші; в Греції це були часи Гомера, Па-

рменіда, Геракліта, Платона, Фукидіда та Ар-

хімеда. Причому все, що пов’язано з цими 

іменами, виникло майже одночасно протягом 

відносно нетривалого часу у Китаї, Індії, Бли-

зькому Сході та на Заході, незалежно одне від 

одного.  
Пошуки гармонії почались у Китаї зовсім 

не за гармонійних обставин. Філософія тут 

виникла у важкі часи, в період війн та розпаду 

тогочасної державної влади. “Золотий вік” 

китайської філософії – це епоха гострої соці-

альної напруги, час політичних змін. Рання 

китайська думка шукала вирішення нагаль-

них суспільних проблем, пропонувала свої 

практичні й реалістичні на той час настанови 

і правителям, і пересічним громадянам. Ця 

традиція закріпилась у Китаї на багато сто-

літь. Китайська мудрість фактично підходить 

до життя прямо та неупереджено. В цьому на-

певно і полягає причина того, що вона стала 

однією з основних рушійних сил у розвитку 

китайської цивілізації. Поряд із існуючими 

давньокитайськими міфологічними, певною 

мірою примітивними уявленнями про життя 

на землі, про природу за декілька століть до 

Нової ери в Китаї стихійно виникають філо-

софські погляди, що вступають у протиріччя 

з традиційними релігійними уявленнями про 

світ. Йде процес формування витоків китай-

ської філософії. Формуються наївні матеріа-

лістичні погляди, основані на уявленні про те, 

що Всесвіт складається із п’яти “стихій” або 

першоелементів природи. Такими “стихіями” 

вважались вода, вогонь, метал, дерево та зе-

мля. Давньокитайські мислителі стверджу-

вали, що зв’язки цих п’яти “першооснов” 

створюють все різноманіття “явищ та речей”.  
Вважається, що за декілька століть до но-

вої ери в Китаї існувало “сто маленьких 
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філософських шкіл”. Історик Сима Цянь 

(145–86 рр. до н. е.) об’єднав ці маленькі 

школи у шість більш крупних. Додамо від 

себе, що сам вислів “сто шкіл”, на нашу ду-

мку, цим давньокитайським істориком був 

використаний як своєрідна історична мета-

фора. Навряд чи тут йдеться про точний під-

рахунок кількості філософських шкіл. Це, на-

певно, є лише натяком на їх достатньо велику 

кількість. Але в контексті досліджуваної 

нами проблематики звернімо увагу на форму-

вання принципів політичної та воєнної стра-

тегій 
Багата спадщина, що її залишили древні 

культури східних країн, зокрема Китаю, часто 

переосмислюється дослідниками з суто євро-

пейської науково-пізнавальної позиції, в ру-

слі європейського менталітету. Але останнім 

часом спостерігається певне відновлення ін-

тересу до орієнтальної культури, мистецтва, 

філософії, до особливостей східного менталі-

тету. Цьому є багато причин, і не остання з 

них – це феномен виходу на світову арену 

економічних досягнень та технологічних ре-

волюцій могутніх азіатських держав – так зва-

них “східних драконів” [4, с. 57–58]. “Дра-

кон” – це один із найважливіших символів, 

своєрідна сакральна характеристика цілої ни-

зки східно-азійських країн, “цивілізаційне” 

ядро яких знаходиться на території сучасного 

континентального Китаю. Відомо, що полі-

тика має включати достатньо елементів стра-

тегії, в тому числі воєнної, певний взає-

мозв’язок між головною метою, більш деталі-

зованими цілями, а також засобами їх досяг-

нення. Реальна стратегія має подвійну при-

роду: вона покликана одночасно змінити стан 

речей і підтвердити спадкоємність у змінах. В 

європейському розумінні стратегія зазвичай 

протиставляється спілкуванню й ототожню-

ється з інтриганством або навіть з прямою 

оманою. Китайська традиція, натомість, про-

понує модель раціональності, яка відображає 

певну згоду між поверхнево-формальним 

способом життя та його внутрішньою фор-

мою. Ця раціональність базується на прин-

ципі врахування поточних подій (подійності), 

взаємопроникнення протилежностей, зв’язку 

між основною темою та її варіаціями. Вона 

передбачає, що усе в світі трапляється одно-

часно й усі явища повертаються до свого про-

тотипу. У китайській картині світу стратегіч-

ний фактор є невід’ємною властивістю реаль-

ності. Так саме відбувається і у політиці: стра-

тегія є необхідною передумовою будь-якої 

дії, бо в межах китайського світогляду подія 

не може не мати якогось таємного, символіч-

ного виміру, у чомусь протилежного його 

об’єктивному смислу. Однак стратегія в ки-

тайській традиції не зводиться до “проектної 

діяльності”. У своєму крайньому вигляді 

вона, подібно до дії Великого Шляху-Дао, яв-

ляє собою самоусунення, саморозсіювання у 

безмежному полі не-сущого, яке є Порожне-

чею, що несе у собі суще [5, с. 224–226]. Як 

стверджується в роботі [6, с. 4], у 597 році до 

н. е. війська двох древніх китайських царств, 

Чу та Цзінь, зійшлися у великій битві, а воїни 

Чу наголову розбили ворога. Радники чусь-

кого царя негайно побудували вежу на згадку 

про велику перемогу. На що він відповів сто-

совно цієї події приблизно так, що перемога 

була здобута через кровопролиття. Бути войо-

вничим – значить попереджувати насильство, 

поширювати в країні мир та підвищувати до-

бробут. А моя буцімто перемога не є справж-

ньою перемогою. В цих словах вираже на ос-

новна ідея китайської воєнної стратегії: іс-

тинна перемога може здобуватися мирним 

шляхом лише тому, що в гніві і ярості, якими 

супроводжується вбивство людей, не може 

бути істини. Мудрість китайської стратегії 

вчить зовсім іншому: Досвідчений полково-

дець перемагає без бою. Найвеличніший воїн 

не воює. Ці прості та водночас надзвичайно 

ґрунтовні формули, як не дивно, не спадали 

на думку жодному стратегові на Заході. 

Проте в них містяться постулати, секрети, уся 
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проста мудрість китайської “науки перема-

гати”. Науки, яка є витонченою, наївною та 

практичною, і водночас такою, що задоволь-

няє найвищим прагненням розуму. Китайська 

стратегія поєднала дві різні, навіть несумісні 

на перший погляд ідеї та цінності. В ній був 

елемент етичний та духовний, бо вона вима-

гала від стратега довготривалого та завзятого 

особистого удосконалення; елемент метафі-

зичний, бо успіх, відповідно до її канонів, 

приходить тільки до того, хто вміє втілювати 

в життя вселенський шлях речей; та, врешті-
решт, елемент здорового прагматизму, бо уся 

ця стратегія була спрямована на досягнення 

досить конкретного, практичного результату 

[6, с. 9]. Класичні концепції війни склались у 

Китаї разом із класичними школами філософ-

ської та політичної думки. Це сталось в епоху, 

що традиційно називається часом Царств, що 

борються. Вона охоплює майже три століття 

– з V по останню чверть III століття до н. е. 
Але витоки цієї епохи – епохи жорстоких війн 

і водночас напруженої творчої роботи в усіх 

сферах суспільного життя – беруть початок 

аж на рубежі І тис. до н. е., коли плем’я Чжоу, 

розгромивши царство Шан, поширило свою 

владу на усю рівнину Хуанхе. Воєнна думка 

розвивалась разом із удосконаленням озбро-

єння і воєнної справи. Із письмових джерел ві-

домо, що вже у стародавню епоху існували 

книги на воєнну тему, проте їхній зміст зали-

шається невідомим. Магістральна традиція 

китайської стратегії народилась у царстві Ци, 

яке займало східну частину загальнокитайсь-

кої території. Саме в царстві Ци царській ра-

дник Гуань Чжуан ще у середині VII ст. до н. 

е. впровадив воїнський статут й сформулював 

деякі основні положення китайської воєнної 

стратегії. Філософ Мо Ді називав Ци першим 

серед могутніх царств його часів, які приділя-

ють найбільшу увагу війні. Найбільше зна-

чення для розвитку воєнної стратегії в Древ-

ньому Китаї мали трактати, створені вихід-

цями з Ци, знаменитим полководцем Сунь І 

та його потомком Сунь Біном. Крім того, мір-

кування про сутність миру та війни, оцінки 

тих чи інших аспектів воєнної та політичної 

стратегії містяться в працях представників ба-

гатьох традиційних філософських шкіл і на-

прямів Древнього Китаю. Наприклад, Конфу-

цій казав, що посилати на війну людей, які не 

отримали відповідну підготовку, – значить 

зраджувати їх. Відомий конфуціанець Мен-
цзи казав про війну та підготовку до неї: 

“Хіба той, хто виробляє стріли, не людяніше 

за того, хто готує лати? Перший боїться 

тільки того, що людина не буде поранена, а 

інший боїться тільки того, що людина буде 

поранена. У виборі ремесла не можна бути 

обережним”. Інший відомий послідовник 

вчення Конфуція, Сюнь-цзи, закликав до пев-

ного гуманізму при веденні війн: “Військо не 

вбиває стариків та дітей противника та не 
знищує посівів. Воно не бере в полон тих, хто 

кидає вороже військо, не вступаючи в бій, 

проте не жаліє тих, хто не здається” [7, с. 11]. 

Ще один філософ, Мо-цзи, створив своєрід-

ний “лицарський кодекс” воїна, кодекс честі 

та взаємодопомоги. Цей “кодекс” зобов’язу-

вав воїнів ставитись один до одного із лю-

бов’ю та турботою. Мо-цзи вважав, що цей 

принцип має бути поширений на всіх людей. 

Для обґрунтування цього він заявив, що усі 

проблеми суспільства походять від розбрату 

та пригнічення одних людей іншими. Та кра-

щою протиотрутою є відчуття вселенської 

любові та ставлення до сторонніх як до своїх 

родичів. На практиці ж філософія Мо-цзи до-

пускала за необхідністю застосування сили, і 

послідовники його філософської школи були 

готові виступити на захист дрібних князівств 

й бідних сімей, які були пригнічені більш кру-

пними й сильними. Вселенська любов Мо-цзи 

мала насамперед практичний сенс і ставила за 

мету удосконалення тогочасного китайського 

суспільства в цілому [8, с. 269]. Мо-цзи (Мо 

Ді) закликав до миру і братерства. Він писав, 

що “той, хто виявляє щедрість й милосердя та 
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зменшує свої бажання, обов’язково має 

знайти всебічну підтримку. Хто поводиться 

розумно й діє по справедливості, милосерд-

ний до підлеглих й користується довірою вій-

ська, тим самим надаючи приклад військам 

інших повітів, той не матиме ворогів у цілому 

світі й принесе світу найчисленніші блага”. 

Значну увагу питанням воєнної та політичної 

стратегії приділяли основоположники відо-

мої філософської, а згодом і релігійної школи 

Давнього Китаю – даосизму. Наведемо деякі 

висловлювання Лао-цзи, які стосуються цієї 

проблематики:  
Добра зброя – зловісній засіб. Багатьом ре-

чам вона ненависна, а той, хто має Шлях, її не 

тримає.  
(Дао Де цзін, 31)  
Той, хто переміг інших,– сильний. Той, хто 

переміг себе, – могутній.  
(Дао Де цзін, 33)  
Той, хто вміє воювати, – не войовничий. 

Той, хто вміє битися, не дає волю гніву.  
(Дао Де цзін, 68)  
Інший відомий філософ-даос Чжуан-цзи 

вважав, що “справжня людина” володіє сек-

ретом справжнього стратега; відсторонюю-

чись від суспільства, вона відтак отримує 

владу над світом. Їй непотрібні хитрощі, ін-

триги, погрози та війна. Книги так званих за-

конників, або легістів, характеризуються 

апологією самодержавної, майже до повного 

свавілля влади правителя – апологією насті-

льки беззастережною, войовничою, що її мо-

жна назвати цинічною, якщо б вона не була 

настільки відвертою та серйозною. В повній 

мірі це стосується і воєнної та політичної 

стратегії. Наприклад, у легістському трактаті 

“Хань Фей-цзи” [6, с. 46]: “В управлінні на-

родом слід припиняти у зародковому стані 

розпусту, а використання військ потрібно 

зробити таким, щоб воєнна справа увійшла 

до сердець людей”. Врешті-решт у Древ-

ньому та Середньовічному Китаї було сфор-

мовано своєрідний класичний “канон” з 

воєнної стратегії. До нього можна включити 

такі трактати та твори, як “Сунь-цзи”, “У-
цзи”, “Воєнні закони Сунь Біня”, “Лю-цзи. 

Сто прикладів воєнного мистецтва” та, пев-

ною мірою, “Тридцять шість стратагем”. За-

уважимо, що відокремити військову справу 

від суто політики іноді буває дуже важко. Ві-

домий пруський стратег початку ХIХ сто-

ліття К. фон Клаузевиць вважав, що війна – 
це продовження політики іншими засобами. 

Існують також відомості про те, що Клаузе-

виць був знайомий із положеннями “страте-

гічного” трактату Сунь-цзи. До речі, полі-

тика, як писали засновники марксизму (ми 

не є прихильниками цього вчення, проте 

його окремі філософські, соціологічні та по-

літологічні положення і висновки заслугову-

ють на увагу), є концентрованим виражен-

ням економіки. Зауважимо також, що в ме-

жах цього параграфа ми маємо можливість 

розглянути більш докладно лише дві зі зга-

даних вище робіт: “Сунь-цзи” та “Тридцять 

шість стратагем”. Сунь-цзи жив понад дві 

тисячі років тому. У ту далеку епоху праці, 

подібні до “Мистецтва війни”, передавались 

здебільшого освіченими людьми із уст в уста 

і з часом могли бути викривлені або спотво-

рені. Уроки, що даються від імені Сунь-цзи, 

є основоположними для мудрих воїнів, які 

прагнуть до розуміння воєнної стратегії та її 

застосування відповідно до їхніх цілей. Ідеї 

Сунь-цзи допомагають зрозуміти, як треба 

управляти людьми й ставитися до них. Трак-

тат “Сунь-цзи” складається із тринадцяти ро-

зділів, у яких достатньо логічно викладено 

основні моменти воєнної стратегії Давнього 

Китаю, яка в значній мірі базувалась на ідеях 

“Книги Змін” та специфіці китайського усві-

домлення світу:  
1. Попередні розрахунки.  
2. Ведення війни.  
3. Стратегія нападу.  
4. Диспозиції.  
5. Потенціал.  
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6. Порожнеча та наповненість.  
7. Військове протиборство.  
8. Дев’ять змін.  
9. Використання військ.  
10. Форми місцевості.  
11. Дев’ять видів обстановки.  
12. Вогневий напад.  
13. Використання шпигунів.  
Вважається, що загострений інтерес китай-

ців до стратегічного моменту в їхній поведі-

нці надто тісно пов’язаний із переважною ро-

ллю ритуалу або, вірніше, церемонно-ввічли-

вою поведінкою. Водночас тут йдеться про 

творче начало у практиці – відкриття у люд-

ських діях нових, невідомих глибин і, врешті-
решт, незвершеної дійсності. Цей принцип ві-

чної спадкоємності перетворень, метаморфоз 

іменувався “змінами всепроникливого”. 

Шлях є дещо інше ніж будь-яка зовнішня дія. 

Істина, яка добре узгоджується зі здоровим 

глуздом: постійність шляху завжди виража-

ється у змінних обставинах. Стратегічний 

компонент у поведінці – це завжди маневр, 

який являє собою “дію від протилежного”. 

Так, досвідчений полководець завдяки сво-

єму тимчасовому відступу здобуває перемогу 

у військовій кампанії загалом, а кваліфікова-

ний шахіст, жертвуючи окрему фігуру, виграє 

партію. Дієвим способом стратегічного відс-

тупу є коло – символ нескінченної дійсності, 

зосередження творчих метаморфоз, у якому 

кожна річ переходить в дещо інше, засвідчу-

ючи цим присутність “Вічного Шляху”. У 

трактаті “Канон зворотної дії” подібний сим-

волічний кругообіг трактується в категоріях 

внутрішньої змінності усіх понять: обов’язок 

покликаний виховувати праведність, проте 

може призвести до лицемірства, ритуал може 

сприяти благочесті, однак може й породити 

розпусту, покарання мають уселяти жах пе-

ред злочином, але й можуть насаджувати жо-

рстокість тощо. Секрет, зокрема, політичної 

стратегії полягає у можливості оцінювати по-

дії не тільки у світлі “поточного моменту”, а 

й одночасно володіти ініціативою, що дозво-

ляє керувати ситуацією та більш тверезо її 

оцінювати на перспективу.  
Що стосується сучасного Китаю, то харак-

терним у цьому сенсі прикладом є стратегіч-

ний концепт “сяокан”. “Сяокан” виник ще за 

часів Конфуція як концепція “ідеального, ко-

мфортного, впорядкованого суспільства, яке 

базується, зокрема, на дружніх сім’ях”. У 

1979 році Ден Сяопін, обговорюючи концеп-

цію “чотирьох модернізацій”, знов поверну-

вся до ідеї “сяокан”. Між іншим, було видано 

настанову щодо необхідності досягнення до 

2000 р. середньодушового доходу 800 дол. 

США на одного жителя Китаю, яку було в ос-

новному виконано.  
Свою класифікацію сучасних макроеконо-

мічних та політичні стратегій дає відомий ні-

мецький економіст і соціолог У. Бек. Напри-

клад, він вирізняє стратегії економічного су-

веренітету, неолібералізації держави, гегемо-

нії, транснаціоналізації та інші. Китайська во-

єнна та політична стратегія та праці, в яких 

було розкрито їхні основні принципи та ідеї, 

зробили суттєвий внесок у загальнофілософ-

ську та політичну скарбницю людства. У ба-

гатьох напрямах ці думки перекликаються із 

ідеями Макьявеллі, які були викладені ним 

вже у XVI столітті у таких відомих працях, як 

“Розмірковування про першу декаду Тіта Лі-

вія”, “Державець” та інших та навіть випере-

дили деякі думки європейського Ренесансу. 

Ці ідеї також було покладено за основу ство-

рення воєнної та політичної стратегії інших 

країн Сходу, зокрема Кореї та В’єтнаму і осо-

бливо Японії. Широко відомий “кодекс честі” 

японських самураїв “Бусідо” містить багато 

принципів і правил, які були обґрунтовані їх-

німи давньокитайськими попередниками. Ки-

тайська воєнна та політична стратегія факти-

чно була інструментом впливу на хід розви-

тку соціальних процесів та історії в Піднебе-

сній. Таким чином, реальна стратегія має по-

двійну природу: вона покликана одночасно 
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змінити стан речей і підтвердити спадкоєм-

ність у змінах. Китайська традиція пропонує 

модель раціональності, яка відображає узго-

дженість між поверхнево-формальним спосо-

бом життя та його внутрішньою формою, що 

безпосередньо пов’язана із людиновимірні-

стю. Ця раціональність базується на принципі 

врахування поточних подій (подійності), вза-

ємопроникнення протилежностей, взає-

мозв’язку між основною темою та її варіаці-

ями. Вона передбачає, що усе в світі трапля-

ється одночасно, і всі явища повертаються до 

свого прототипу (“вічне повернення”). Ця 

теза давньокитайських стратегів, на нашу ду-

мку, також узгоджується з одним із 

основоположних концептів “філософії 

життя” Ф. Ніцше, який був сформульований 

цим філософом на багато століть пізніше та 

цілком вписується в методологічні рамки іс-

торіософських тлумачень циклічності. Зреш-

тою сучасний французький філософ і мисли-

тель Ж. Бодрійяр зауважував, що ніщо не 

може убезпечити нас від фатальності і тим бі-

льше від стратегії.  
Отже, звернення до багатовікового китай-

ського досвіду формування різноманітних 

стратегій може відіграти корисну роль на су-

часному етапі розвитку української держави в 

процесі стратегічного проектування на перс-

пективу.  
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Історія вчить, що найбільшу силу має той,  
хто бере на плечі найважчий хрест –  
бере на плечі долю свого народу.  
Тоді він Антей… 

Євген Сверстюк 
 
The fifteenth book of Ivan Khlanta (dedicated to the eightieth anniversary of the scientist). 

The article presents the creative heritage of the outstanding scientist, researcher of the folk culture 
of Transcarpathia, Professor Ivan Khlanta. His books not only preserve the genetic memory of his 
people, but also awaken their national consciousness.Incredible efficiency and purposefulness 
multiplied by filial love for the spiritual achievements of our people, for Ukraine, allowed Ivan 
Khlanta to successfully cope with the outlined tasks, build his scientific work according to his own 
vision, occupying an independent and very important niche in Ukrainian folklore studies, literary 
studies and art history. 

Key words: Ivan Khlanta, folklore studies, folk culture, preservation of identity, history of 
Transcarpathia, folk song, folk tale, spiritual poems, Ukrainian mentality. 

 
У статті представлена творча спадщина видатного вченого, дослідника народної ку-

льтури Закарпаття, професора Івана Хланти. Його книги не тільки бережуть генетичну 

пам’ять свого народу, а й пробуджують його національну свідомість.Неймовірна працездат-

ність та цілеспрямованість помножені на синівську любов до духовних надбань нашого на-

роду, до України, дозволили Іванові Хланті успішно справлятися з окресленими завданнями, 

будувати свою наукову працю за власним баченням, займаючи самостійну і дуже важливу 

нішу в українській фольклористиці, літературознавстві та мистецтвознавстві. 
Ключові слова: Іван Хланта, фольклористика, народна культура, збереження ідентич-

ності, Історія Закарпаття, народна пісня, народна казка, духовні вірші, український мента-

літет. 
 

Упродовж понад п’яти десятків творчого 

життя він активно працює в кількох напрям-

ках: як фольклорист, літературознавець, біб-

ліограф, мистецтвознавець, етнограф, педа-

гог, і в кожній із них доробок майстра є 

відкриттям нових інтелектуально-мистець-

ких обширів. Написав, упорядкував та надру-

кував понад сто книг. Це – Іван Хланта.  
Народився 20 квітня 1941 року в селі Копа-

шново Хустського району Закарпатської 
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області в багатодітній селянській сім’ї. Закін-

чив філологічний факультет Ужгородського 

державного університету (1964), аспірантуру 

Інституту мистецтвознавства, фольклору та 

етнографії ім. М. Т. Рильського Академії наук 

України (1974). У 1976 році захистив канди-

датську дисертацію на тему «Українська со-

ціально-побутова казка», а в 2007 році – док-

торську дисертацію «Жанр духовної пісні: іс-

торія та поетика (на матеріалі Карпатського 

регіону)». 
Працював учителем, директором школи, 

викладачем Ужгородського державного уні-

верситету. Нині – провідний методист КЗ 

«Обласний організаційно-методичний центр 

культури» Закарпатської обласної ради. 
Заслужений діяч мистецтв України (2004), 

академік Академії наук вищої освіти України 

(2015). 
Письменник Микола Кагарлицький спра-

ведливо відзначав: «Іван Хланта в моєму по-

нятті – рідкісний сумлінний пошуковець, зби-

рач, дослідник народних скарбів нетлінних, 

рівного якому в Україні на сьогодні я не 

знаю». 
Для глибшого ознайомлення з творчим до-

робком Івана Хланти ми обрали 15, на нашу 

думку, найвагоміших книжок.  
«Літературне Закарпаття у ХХ столітті» 

(1995 рік) [4]. Під одною обкладинкою зіб-

рано оповіді про 235 письменників Закар-

паття, серед яких і ті, які в часи комуністич-

ного режиму були заборонені. Про кожного 

подано фото, коротку, але вичерпну біографі-

чну довідку, окремі його видання, рецензії та 

відгуки на них, його переклади інших творів, 

переклади творів майстра слова, а також літе-

ратуру про життя і творчість письменника.  
На згадане видання опубліковано понад 40 

рецензій і відгуків в Україні й за кордоном. 

Воно стало основою для укладання до двох 

десятків персональних біобібліографічних 

покажчиків письменників Срібної Землі, а та-

кож створення Іваном Хлантою нині 

народного літературно-мистецького музею 

Копашнівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів Хустського району, в якому найпов-

ніше представлено твори письменників Зака-

рпаття та фольклорні видання.  
Академік Національної Академії наук Ук-

раїни Микола Жулинський писав: «Бібліогра-

фічний покажчик «Літературне Закарпаття у 

ХХ столітті» є для дослідників літератури, 

для працівників бібліотек, книголюбів, учите-

лів унікальним помічником. Ви здійснили ве-

личезну роботу…, така праця повинна мати 

громадський резонанс і треба шукати форми і 

можливості її популяризації». 
Збірник «Ой видно село» 2003 року [8] ві-

дображає пісенну культуру одного населе-

ного пункту – села Арданово Іршавського 

району. У книжці подано 652 пісенні тексти з 

нотами майже всіх жанрів, серед яких і коза-

цькі, стрілецькі, колядки та духовні пісні. 
Один розділ складають пісні літературного 

походження, які уже стали народними, а саме: 

пісні на слова Т. Шевченка («Думи мої», 

«Реве та стогне Дніпр широкий», «По діброві 

вітер виє»), С. Руданського («Повій, вітре, на 

Вкраїну»), Л. Глібова («Стоїть гора висо-

кая»), К. Устияновича («Верховино, світку ти 

наш»), М. Старицького («Ніч яка місячна, зо-

ряна, ясная»), Р. Савицького («Гуцулка 

Ксеня»), А. Малишка («Рідна мати моя»), Л. 

Забашти («Ой вербиченько»), М. Ткача («Ма-

річка»), В. Симоненка («Виростеш ти, си-

нку») та інших поетів.  
Ознайомившись із збірником «Ой видно 

село», лауреат Національної премії України 

ім. Т. Г. Шевченка Петро Скунць справедливо 

наголошував: «У нашому краї кожне село має 

свій творчий характер, який, однак, не пере-

чить національному характеру загалом. І саме 

пісня б’є наповал усілякі теорійки про нашу 

відрубність від української культури загалом. 

Адже є ще, крім політичної історії, яку нам 

найчастіше писали інші, панівні народи, істо-

рія народної душі. А вона – в нашій пісні». 
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Збірник відзначений літературною премією 

ім. І. Франка Всеукраїнського об’єднання 

«Письменники Бойківщини» в номінації 

«Фольклористика» (2005). 
Збірник «Пісні Іршавщини» 2005 року 

[10] містить 904 пісні з нотами, які записані у 

47 селах Іршавського району. Крім того, з на-

уковою метою дослідник відвідав ще кілька 

сіл, що тісно межують з Іршавщиною. У кож-

ному селі Іван Васильович зустрічався з тала-

новитими співаками, про яких розповідає у 

ґрунтовній вступній статті, характеризує їх-

ній репертуар і в цілому народні пісні.  
Усі пісні розміщено в збірнику за розді-

лами – традиційно за жанрами народних пі-

сень, серед яких і колядки релігійного змісту, 

колядки світського характеру (ґазді та ґаз-

дині, дівчині, хлопцеві), щедрівки, віншу-

вання, гумористичні колядки.  
Пісні згаданого збірника єдині в одному – 

їх єднає щирість та правдивість висловлю-

вання, вони дихають ліризмом та відзнача-

ються простотою, хоч мові притаманні високі 

риси справжньої поетики. Закарпатські пісні 

давно вже завоювали собі заслужену славу в 

Україні та світі. «Всі пісні – ніби один великий 

твір про людину та її світ», – говорить Іван 

Хланта. Збірник «Пісні Іршавщини» увійде в 

наукову скарбницю української фольклорис-

тики і посяде в її хроніці гідне місце.  
Збирання та вивчення духовних пісень – це 

завжди одна з найскладніших і найважчих 

проблем культурологічного пошуку. Поява 

пісенного збірника у цій царині – велика ра-

дість, оскільки, на жаль, мало хто з науковців, 

музикознавців береться за таку копітку, але 

вкрай потрібну працю. Тому цілком справед-

ливо вершиною досліджень Івана Хланти з 

релігійно-церковної проблематики слід вва-

жати книгу духовних пісень Закарпаття «Спі-

вайте Богові нашому, співайте» 2008 року 

[13] Якщо раніше виходили книги цієї тема-

тики невеликого обсягу (до 250 с.), то це ви-

дання перевершило всі попередні і є 

найповнішим на Закарпатті. Можемо з упев-

неністю сказати, що вихід книги став важли-

вою подією у житті краю та й України зага-

лом. 
Збірник побудовано за хронологічно-тема-

тичним принципом. Спочатку йдуть колядки, 

далі пісні, що виконуються на Богоявлення, 

Стрітення і т.д. Виділено окремі блоки-роз-

діли: «Пісні на свята Господні», «Воскресні 

пісні», «Пісні до Ісуса Христа», «Пісні до Со-

творителя», «Пісні на свята Богородичні», 

«Пісні до Пречистої Діви Марії», «Пісні до 

святих», «Пісні під час служби Божої», «Пісні 

для дітей», «Покаянні пісні», «Похоронні пі-

сні». Загалом це аж 580 текстів із нотами. 
У вступній статті І. Хланта наголошує, що 

ставив перед собою завдання якнайповніше 

зберегти духовні пісні. Справа в тому, що за 

часів тоталітарного безбожницького радянсь-

кого режиму духовні пісні не записували, не 

публікували й не співали. Тому у 90-х роках 

минулого століття їх пам’ятали тільки окремі 

представники старшого покоління, яким за 70 

років. 
На ниві сучасної української фольклорис-

тики знаковою подією стала публікація кни-

жки «Народні пісні українців Банату (Ру-

мунія)» [7] у 2009 році. Науково-практична 

цінність збірника представлена авторським 

дослідженням «Український острів культури 

у румунському Банаті», в якому на належ-

ному рівні розкривається історія поселення 

українців у цій румунській провінції, їх по-

бут, звичаї, традиції, а також особливості ет-

носоціальних і етнодемографічних процесів 

серед українського населення в умовах іноет-

нічного середовища. 
Кращі зразки народних пісень записані у 

1999 році переважно у п’яти селах – Копа-

челе, Зоріле, Корнуцел, Кричево, Падурень та 

м. Луг, де компактно проживають українці. 

Це важливий аспект до пізнання українців на 

чужині, які знають і шанують рідну мову, до-

тримуються звичаїв та обрядів своїх предків, 
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свідомо вважають себе українцями в умовах 

культурної асиміляції. 
До видання пісень українців Банату упоря-

дник подав найдосконаліші, істотно відмінні 

між собою зразки. Керуючись такими мето-

дами наукового дослідження, як порівняльно-
історичний, аналізу, синтезу та типології, 

учений систематизував зафіксований мате-

ріал за жанрово-тематичним принципом. Пі-

сні класифікував у такі групи: «Рідний край. 

Господарювання», «Дозвілля молоді», «Коля-

дки світського характеру», «Колядки христи-

янсько-релігійного змісту», «Духовні пісні», 

«Пісні про кохання», «Весільні пісні», «Ро-

динно-побутові пісні» та ін. 
Завдяки праці Івана Хланти «Народні пісні 

українців Банату (Румунія)» розкрито уніка-

льну грань національної культури української 

діаспори в Румунії, введено в науковий обіг 

потужний комплекс народнопісенних зразків, 

що окреслює перспективи подальшого ви-

вчення етнокультури українців зарубіжжя. 
За книжку «Народні пісні українців Банату 

(Румунія)» Іван Хланта відзначений облас-

ною премією імені Дезидерія Задора у галузі 

музичного та виконавського мистецтва у но-

мінації «Фольклорист» за 2009 рік.  
У 2009 році громадськість нашого краю 

вперше отримала найповніший пісенник-ан-

тологію з нотами (понад 580 творів) «Співа-

нки закарпатських гір і долин» [14]. У 

ньому вміщено найпопулярніші пісенні жа-

нри українського фольклору Закарпаття, за-

писані відомими фольклористами, почина-

ючи з середини ХІХ століття і до наших днів.  
У вступній статті «Пісня і музика – як вода 

і повітря, сонце і небо» І. Хланта підкреслює, 

що для пісень Закарпаття характерними є ро-

змаїття тематики жанрів, стилів, глибина змі-

сту, незбагненна і незрівнянна за своєю кра-

сою і простотою поезія. Головною ознакою 

пісень, як і всього фольклору, є їхня постійна 

актуальність. Вони сприяють розвитку куль-

турного і духовного потенціалу особистості. 

Пісенник складається з семи основних розді-

лів.  
Матеріали збірника цілком слушно І. 

Хланта упорядкував за жанрово-тематичним 

принципом, звичайно, бралася до уваги й хро-

нологія поширення пісні того чи іншого жа-

нру. Спочатку подані зразки календарно-об-

рядових творів. Далі йдуть твори епічних жа-

нрів: історичні пісні, балади, співанки-хро-

ніки. Необрядова лірика вміщена у двох роз-

ділах: родинно-побутові пісні та соціально-
побутові пісні. Кожен із цих розділів містить 

окремі жанрово-тематичні групи: пісні про 

кохання, про родинне життя, колискові, жар-

тівливі, застольні пісні та приспівки, рекрут-

ські та вояцькі, стрілецькі, наймитські та за-

робітчанські, про бідних і багатих, а також пі-

сні літературного походження, зокрема рома-

нси. 
Можна з упевненістю сказати, що цей збі-

рник варто не тільки прочитати, чи ознайоми-

тися з текстами, а й обов’язково взяти на своє 

озброєння вчителям співів у школі, керівни-

ками хорових колективів та вокальних ансам-

блів і танцювальних гуртків, а також талано-

витим співакам-любителям народної пісні. 

Адже у книжці вміщено справжнє джерело 

народного духу й мудрості, що розкриває ве-

лич і щедрість душі закарпатців.  
За книжку «Співанки закарпатських гір і 

долин» Іван Хланта відзначений обласною 

премією імені Дезидерія Задора у номінації 

«Фольклорист» за 2009 рік.  
Особливу увагу привертає збірник «Пісня 

– то моє життя» 2013 року [11]. У ньому по-

дано народні пісні, записані з голосу Анни 

Опришко у с. Голобутів Стрийського району 

Львівської області. Мелодії розшифрував Ва-

силь Кобаль. Післямова, підготовка фотома-

теріалів – доньки співачки Ірини Гармасій.  
Наспіваними піснями (а їх у збірнику 543 

тексти з нотами) А. Опришко залишила по 

собі найкращий слід – продовження самої 

себе. Вона постійно житиме у невимовно-
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прекрасних, щемливо-ліричних, веселих і 

сумних, глибоко патріотичних народних піс-

нях. Вони нагадуватимуть майбутнім поко-

лінням про високість духу співачки, благо-

родство помислів і дій, стверджуватимуть її 

одухотворену діяльність, возвеличуватимуть 

націю. Іван Франко порівнював мудре слово з 

золотою монетою, що «не тратить своєї вар-

тості і по році, і по ста роках». Саме з таким 

словом ідуть до нас крізь товщу віків україн-

ські народні пісні про кохання, родинно-по-

бутові, жартівливі, пісні літературного похо-

дження, колядки, веснянки, колискові, балади 

та ін.  
У збірнику подано значну кількість стріле-

цьких та повстанських пісень. Вони багаті за 

тематикою, різнопланові у відтворенні подви-

гів і буднів війни, почувань і звершень народу 

в ті грізні роки. Згадані пісні – це художній 

щоденник рядового бійця, вірного сина Укра-

їни. Вони здатні виховати громадянина, пат-

ріота, мають непроминальну сутність і значу-

щість для українського народу. Герої згада-

них пісень, як виразники свого часу, свого 

вкладу у визвольну боротьбу залишаться на-

вічно в історичній пам’яті народу, в пам’яті, 

яка живе, перемагає і творить могутню Укра-

їну. 
У 2014 році з’явився збірник «Пісня над 

Дунаєм» [12]. Народні пісні русинів (україн-

ців) Сербії (775 с.), до якого ввійшли кращі 

пісні, записані від русинів-українців, які пере-

селилися з Карпат до Воєводини, що на тери-

торії Сербії. Там вони стали жити, там «збе-

регли віру, мову і культуру своїх предків». 

Іван Васильович побував у селах Руський Ке-

рестур, Коцур, Нове Орахово, Вербас, Кула, 

Дьордьово, а також у місті Новий Сад. 
Пісні вдало розміщені за розділами: «Рід-

ний край», «Про пісню й працю», «Колядки», 

«Духовні пісні», «Веснянки», «Весільні пі-

сні», «Баладні пісні». Найбільші за обсягом 

розділи «Пісні про кохання», «Родинно-побу-

тові пісні», в яких є ще й підрозділи. В окремі 

розділи виділено: «Колискові пісні», «Пісні 

для дітей», «Жартівливі пісні», «Танцювальні 

пісні», «Вівчарські пісні». 
Інформаційність видання розширюється за 

рахунок якісних кольорових світлин, на яких 

бачимо хорові колективи, співаків і співачок 

згаданих вище сіл. 
За книжку «Пісня над Дунаєм» Іван 

Хланта відзначений обласною премією імені 

Дезидерія Задора у галузі музичного та вико-

навського мистецтва у номінації «Фолькло-

рист» за 2014 рік. 
Книжку «Літературно-мистецьке життя 

Копашнова» 2014 року [5] склали історико-
біографічні матеріали про тих представників 

художньої літератури, культури та мистецтва, 

які відвідали народний літературно-мистець-

кий музей Копашнівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Хустського району й ви-

ступили перед учнями та вчителями школи. А 

це доктори філологічних наук Микола Дмит-

ренко (м. Київ), Володимир Качкан (м. Івано-
Франківськ), Василь Марко (м. Кіровоград, 

нині Кропивницький), доктор педагогічних 

наук Юрій Руденко (м. Київ), доктори істори-

чних наук – Омелян Довганич, Володимир За-

дорожний, Сергій Федака (м. Ужгород), пись-

менники Мирослав Дочинець (м. Мукачево), 

Олександр Гаврош, Андрій Дурунда, Василь 

Густі (м. Ужгород), Василь Кузан, Василь 

Шкіря (м. Іршава), заслужені працівники ку-

льтури України – Василь Габорець, Василь 

Кобаль (м. Ужгород), Василь Попович (смт 

Великий Бичків) та ін. Оцінюючи дітище 

Івана Хланти, а також узагальнюючи вислов-

лювання багатьох відвідувачів, музей у Копа-

шнові – явище небуденне не лише для села, 

району та області. Він є тією сходинкою у ви-

сокій драбині, прямуючи по якій можна осяг-

нути велич художньої літератури та фольк-

лору Закарпаття, що досі є планетою, яку не-

обхідно відкрити й дослідити як складову все-

українського літературного та фольклорного 

процесів. 
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Вдало дібрані епіграфи, питомо українсь-

кий колорит світлин, нариси про відвідувачів 

музею поглиблюють та усебічніше розкрива-

ють зміст книжки.  
Видання згуртує вчителів, учнів школи, ві-

двідувачів музею в одну велику родину під 

небом української духовності й культури. 

Треба запам’ятати, що національна свідо-

мість кожного з нас приходить через усвідом-

лення гордості за свою родину, малу батьків-

щину, Україну. 
Збірник «Пісенна хвиля Оглядова» 2015 

року [ 9] склали духовні пісні, щедрівки, вес-

нянки, весільні, про кохання, колискові, жар-

тівливі, застільні, рекрутські, вояцькі, стріле-

цькі, повстанські, літературного походження 

та ін. Фольклорист провів у селі Оглядів Ра-

дехівського району Львівської області три на-

укові експедиції (1996, 1997, 2013), кожна з 

яких тривала три тижні. З величезної кілько-

сті записаних пісень відібрано й подано 640 

текстів пісень з нотами. 
Збірник пісень Оглядова буде пам’ятником 

українськості на землі Радехівщини і не 

тільки. А носії пісенності були і залишаються 

прикладом патріотичного подвижництва, си-

мволом відданості Україні, яка ніколи не зве-

рне з цивілізаційного шляху, з дороги незале-

жності й соборності. 
Безперечно, книжка І. Хланти виконає ва-

жливу і потрібну місію, понесе світові неви-

черпне духовне надбання багатьох поколінь 

українців, зігріє душі читачів такими прос-

тими, але такими щирими і сердечними сло-

вами, обрамленими неперевершеними заду-

шевними мелодіями, які несуть у собі поту-

жну енергетику й естетичну насолоду. 
До збірника «Казки та легенди з-під Хуст-

ського замку» 2016 року [2] увійшли кращі 

зразки українських народних казок усіх жанро-

вих різновидів, зокрема казки про тварин (29), 

героїко-фантастичні (81), соціально-побутові 

(94), а також легенди, перекази, анекдоти, бува-

льщини, небилиці, притчі, записані у 1982 році 

від оповідача Юрія Баняса (1932–1984) в с. Бо-

роняво Хустського району Закарпатської обла-

сті. Тоді протягом 6 тижнів, працюючи з 9 го-

дини ранку до 22 години вечора, науковцю вда-

лося записати 210 різножанрових текстів казок. 
У книжці подано короткий, але глибокий ана-

ліз усіх записаних казок, ретельно досліджено 

їхній зміст, тематику, образи. Упорядник наго-

лошує, що казки Ю. Баняса відрізняються від 

уже знайомих читачам текстів сюжетною бага-

топлановістю, виразністю соціально-побуто-

вого колориту, детальним описом діючих осіб. 
За багатство казкових сюжетів, високу худо-

жню довершеність текстів та вміння розпові-

дати І. Хланта називає Юрія Баняса феномена-

льним оповідачем, одним із найвидатніших каз-

карів слов’янського світу. Він не лише розпові-

дав, але й давав свої коментарі до кожної казки, 

оцінював вчинки дійових осіб. Його твори при-

носять естетичну насолоду, виховують людей, 

оскільки несуть у собі патріотичні та гуманісти-

чні ідеї. 
У книжці «Відлуння літературного Зака-

рпаття» (2017 р.) [1] подано літературні пор-

трети, статті, рецензії не лише про письмен-

ників Закарпаття, а й українських письменни-

ків Словаччини (Юрій Бача, Микола Муши-

нка), Румунії (Павло Романюк, Юрій Павліш, 

Михайло Трайста).  
Окремим розділом представлено рецензії 

Івана Хланти на книжки письменників Закар-

паття. Серед них – «У пізнанні себе і світу в 

собі» (Василь Білич), «Людина, одухотворена 

поезією» (Василь Габорець), «Нові зустрічі з 

митцями слова» (Іван Губаль), «Повернувся із 

забуття» (Іван Ірлявський), «Ключ до творчої 

лабораторії» (Микола Мушинка) та інші.  
«Відлуння літературного Закарпаття» за-

хоплює своєю масштабністю, багатопланові-

стю, глибинністю. Кожен літературний порт-

рет, стаття, епізод – то ціла історія непростих 

людських стосунків, сповнена роздумів, емо-

цій, переживань. Видання посяде належне мі-

сце на книжкових полицях літературознавців, 
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студентів-філологів, учителів, учнів та всіх, 

хто цікавиться досягненнями вітчизняної ху-

дожньої літератури, кого вабить автентичний 

світ краян, хто прагне зануритися у їхні зви-

чаї, традиції, торкнутися місцевої говірки, пе-

реконатися, як трепетно горяни ставляться до 

свого світу, намагаються захистити й збере-

гти його від непроханих чужинців.  
За книжку «Відлуння літературного Закар-

паття» Іван Хланта відзначений обласною 

премією імені Федора Потушняка у галузі лі-

тератури в номінації «Літературна критика і 

літературознавство» за 2017 рік. 
 В антології «Коломийкарі Закарпаття» 

2017 року [3] зібрано найкращі твори талано-

витих поетів-аматорів Срібної Землі ХХ – по-

чатку ХХІ століть. Серед яких представники 

різних поколінь, професій, які творять на 

своїй материковій малій батьківщині та поза 

нею (2 представників сучасної Румунії, 1 – 
Чехії). Твори Івана Мельника, Юлії Драгун, 

Юрія Погоріляка, Марусі Тисянської (Каба-

люк), Олени Чупак, Олекси Улинця, Івана 

Тегзи, Степана Шутка, Маргарити Фегер ви-

ходили окремими невеликими збірками, а 

Маргарита Паулик, Іван Фриган, Василь 

Шако та ін. публікувалися у місцевій пресі. 

Чимало імен оприлюднені вперше (Марія Го-

рова-Мишанич, Михайло Лісіцкі, Василь Су-

бота, Іван Штаєр, Віра Лукач, Олена Переда-

рюк).  
Мета книжки – привернути увагу громад-

ськості до талановитих коломийкарів Срібної 

Землі, розкрити багате розмаїття творів, ви-

явити їх національну своєрідність, сприяти їх 

збиранню й збереженню.  
Після розлогої вступної статті науковець 

подає 42 нариси про життя і творчість коло-

мийкарів Закарпаття. Із них – 24 чоловіки і 18 

жінок. Усі ці оповіді написані з великою лю-

бов’ю до особи поета. Автор коротко аналізує 

доробок митців слова, вказує на оригіналь-

ність індивідуального стилю, знайомить з 

найкращими зразками творчості. Деякі 

коломийки подаються з нотами. Кожний на-

рис супроводжується світлиною коломий-

каря, до статей вдало підібрані епіграфи. 
Це видання, без сумніву, зацікавить ши-

роке коло читачів, зокрема науковців, учите-

лів, бібліотекарів, працівників клубних уста-

нов, стане корисним посібником для учнівсь-

кої та студентської молоді, для викладачів і 

керівників художнього аматорства. 
Багатогранне дослідження «Моє Копаш-

ново» 2017 року [6] містить основні дані з іс-

торії села з найдавніших часів і донині, інфо-

рмації про громадсько-політичний, соціаль-

ний та культурно-освітній рух, статті про по-

бут, звичаї, календарну та сімейну обрядо-

вість, мистецтво, церковне життя. Чимало мі-

сця відведено інформаціям про життя, твор-

чість і діяльність окремих особистостей ми-

нулого і сучасного села. Серед них ті, які на-

родилися в Копашнові і внесли свій вклад у 

його розбудову або віддали свій талант розви-

ткові освіти чи культури, духовності інших 

регіонів області, України чи за її межами; а 

також уродженці інших районів чи областей, 

діяльність яких пов’язана з долею Копашнова 

(Феодосій Злоцький, Микола Кушніренко, 

Петро Прилипко, Ганна Шпілька (Скалев-

ська) та ін.). 
Є також можливість ближче ознайомитися 

з народнопоетичною творчістю, яка побутує в 

селі. Чимало сторінок присвячено учасникам 

Другої світової війни та війни в Афганістані. 

Окремо відзначені учасники АТО, для яких 

слова з національного гімну «…душу й тіло 

ми положим за нашу свободу…» стали свя-

тою і пророчою обіцянкою, яку вони з гідні-

стю виконують. 
Значний обсяг книги відведено духовно-

інтелектуальній еліті Копашнова. Це і свя-

щеннослужителі (а їх понад 150) – вихідці з 

села, єпископ Євфимій Шутак, а також чер-

ниці, ченці, іконописці, архімандрити.  
Можна лише дивуватися, як треба любити 

свій край, щоб протягом багатьох років 
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проводити пошуково-дослідницьку роботу, 

збирати матеріал про рідне село, записувати 

розповіді старожилів, перебрати численні ар-

хівні документи, розшукати фотографії, сис-

тематизувати, впорядкувати написане, щоб 

залишити в людських серцях добрий слід і га-

рну пам’ять.  
До унікального збірника «Співаночки мої 

милі» 2020 року [15] увійшло понад 10 тисяч 

народних коломийок, записаних Іваном Хла-

нтою від талановитих співаків і музикантів 

закарпатського села Колочава, що на Міжгір-

щині. До слова, цей жанр народнопісенної 

творчості побутує тут здавна. Оригінальні та 

неповторні коломийки зібрані під час науко-

вої експедиції в 2006 році. Частина з них пуб-

лікується вперше. Ця книга – титанічна праця 

вченого зі збереження такого жанру народної 

пісенності, як коломийки, які в Колочаві, як і 

в інших місцевостях Карпат, називають також 

співанками, співаночками. 
Для їх фіксації фольклорист мав зустрічі з 

понад сотнею місцевих музикантів, керівни-

ків хорових і танцювальних колективів, солі-

стів-вокалістів та простих жителів згаданого 

села – носіїв народних коломийок. Саме вони 

зберігають та примножують яскравість, само-

бутність народної закарпатської пісні та му-

зики. Зацікавлений читач знайде в цьому ве-

личезному тематичному розмаїтті народні ко-

ломийки про кохання, весільні, танцювальні, 

родинно-побутові, колискові, рекрутські, за-

робітчанські, антипияцькі, про бідних і бага-

тих, лиху долю, про рідний край, бокорашів, 

вівчарів та ін. 
Згадане видання слід вважати важливою 

історичною подією в культурно-мистецькому 

житті не тільки Закарпаття, але й загалом Ук-

раїни. 
Згадані вище книжки спонукають нас 

пам’ятати відому істину, що вистояти і збере-

гти себе, свою історичну перспективу в нині-

шньому світі за будь-яких умов зможуть 

лише ті нації, котрі не втратять своєї самобу-

тності й культури, які містяться насамперед у 

фольклорі. Україна закодована у вічність мі-

льйонами безіменних співаків та оповідачів, а 

їхні талановиті творіння завдяки пошуковій 

роботі таких, як Іван Хланта, стали глибин-

ними духовними джерелами української на-

ції.  
Його книги не тільки бережуть генетичну 

пам’ять свого народу, а й пробуджують його 

національну свідомість.Неймовірна працездат-

ність та цілеспрямованість помножені на синів-

ську любов до духовних надбань нашого на-

роду, до України, дозволили Іванові Хланті ус-

пішно справлятися з окресленими завданнями, 

будувати свою наукову працю за власним ба-

ченням, займаючи самостійну і дуже важливу 

нішу в українській фольклористиці, літературо-

знавстві та мистецтвознавстві.  
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ТЕПЛОВИХ І ГІДРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, 

ЩО ПРОТІКАЮТЬ ПРИ ЗВАРЮВАННІ І НАПЛАВЛЕННІ, 
В ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
ЛАВРОВА О.В., 

д.т.н., доц., Іванов В.П., д.т.н., проф.  
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь 

 
Умови, які диктуються сучасним етапом 

розвитку постіндустріального суспільства 

(автоматизація і роботизація виробництва, 

використання інформаційних технологій в 

конструкторській та технологічній діяльно-

сті, необхідність сертифікації технології для 

виходу на міжнародний ринок) вимагають від 

фахівців – зварювальників глибокого розу-

міння теоретичних основ процесів, що відбу-

ваються в зварювальній ванні для можливості 

розробки фізично адекватних моделей цих 

процесів, засобів автоматизованого проекту-

вання, інженерного аналізу та управління ви-

робничим циклом (САD-САЕ-САМ). 
Основною важкостю при впровадженні ав-

томатизованих систем в керування зварюва-

льними процесами є складність їх моделю-

вання [1]. При побудові моделі плавлення та 

кристалізації металу в локальному обсязі зва-

рювальної ванни необхідно враховувати взає-

мозв’язок різних фізичних явищ і їх неліній-

ність, а також ряд нетрадиційних аспектів: 

вплив течії плазмових потоків дуги на стан 

поверхні основного металу, взаємодія кра-

пель розплавленого електродного металу з 

твердою, твердо – рідкою і рідкою поверхнею 

металевої ванни. Крім того, для забезпечення 

якості зварного шва при розробці моделей не-

обхідно представляти особливості форму-

вання кратера і його взаємодії з потоком еле-

ктродного металу в зварювальній ванні, гід-

родинаміку областей складної форми з віль-

ними проникними межами, конвективний те-

плоперенос і динаміку випаровування, 

конденсації парів в каналі з вільною поверх-

нею [1]. 
Таким чином, професійна підготовка су-

часного спеціаліста в галузі зварювання пе-

редбачає придбання знань і навичок, які від-

носяться не тільки до спеціалізованої діяль-

ності, але і до суміжних галузей, наявність 

фундаментальних знань і широкого загально-

технічного кругозору і розуміння тенденцій 

розвитку сучасного виробництва. Система 

вищої освіти повинна забезпечувати підгото-

вку фахівців такого рівня в умовах зростаю-

чого обсягу інформації, необхідної для про-

цесу навчання. 
Однією з умов розвитку системи підгото-

вки висококваліфікованих фахівців є викори-

стання інформаційних технологій, які мають 

широкі можливості для організації активної 

взаємодії між учасниками освітнього про-

цесу, а також дозволяють гнучко варіювати 

структуру і методи викладання. 
Метою даної роботи є підвищення ефекти-

вності освітнього процесу завдяки застосу-

ванню мультимедійних технологій на прик-

ладі курсу «Інноваційні технології в наукових 

дослідженняї та організація експерименту», 

що читається в ДВНЗ «ПДТУ» для студентів 

за напрямом підготовки 131 Прикладна меха-

ніка. 
Вивчення зварювальних технологій перед-

бачає якісний аналіз теоретичних основ фі-

зико – хімічних явищ, що відбуваються в зоні 

їх взаємодії. Специфіка сучасної молодіжної 

аудиторії така, що без докладних і зрозумілих 

ілюстрацій до лекційного матеріалу, таких як 
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плакати, схеми, гістограми, анімаційні ро-

лики, відео і т.п., рівень сприйняття може ви-

явитися недостатнім для засвоєння. Викорис-

тання мультимедійних лекцій поряд з текстом 

графічної та іншої візуальної інформації до-

зволяють підвищити ступінь доступності 

складного теоретичного матеріалу і концент-

рувати увагу аудиторії на важких, з точки 

зору лектора, моментах [2]. 
Ці переваги використання мультимедіа за-

стосовуються і в практичній частині курсу 

«Інноваційні технології в наукових дослі-

дженняї та організація експерименту», 

оскільки при вивченні даної дисципліни ви-

користовується досить значний обсяг даних. 

Обробка результатів експерименту і їх уза-

гальнення є важливою частиною роботи дос-

лідника і розробника нових технологій і обла-

днання. Проведення демонстраційних експе-

риментів перед розширеною лекційної ауди-

торією, безсумнівно, сприяє більш глибокому 

засвоєнню лекційного матеріалу, проте для 

багатьох технічних дисциплін вимагає виді-

лення значних тимчасових і фінансових ресу-

рсів. 
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО 
УПРАВЛІННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ 

 

Володимир МАРТИНЕНКО, 
доктор наук з державного управління, професор, профе-

сор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та 

адміністрування Криворізького національного універси-

тету, академік Міжнародної академії богословських наук. 
 

Анотація. У статті обгрунтовується потреба в державному управлінні інвестицій-

ним процесом, особливо в епоху розвитку ринкового фундаменталізму, становлення цифрової 

економіки, глобалізації економіки. Обгрунтовується, що інвестиційний процес має бути 

об’єктом державного управління на засадах проектного методу, який має розглядати процес 

інвестування як цілісний, завершений цикл розширеного відтворення. 
Ключові слова: інвестиційний процес, об’єкт управління, трансформація, оцифрована еко-

номіка, проект, цикл, протилежні потоки, природа інвестиційного процесу, причина, 

наслідок. 
Investment process as an object of public administration in the transformation economy. 
Abstract. The article substantiates the need for public management of the investment process, es-

pecially in the era of market fundamentalism, the formation of the digital economy, the globalization 
of the economy. It is substantiated that the investment process should be the object of public admin-
istration on the basis of the project method, which should consider the investment process as a holis-
tic, complete cycle of expanded reproduction. 

Key words: investment process, management object, digital economy transformation, project, cy-
cle, opposite flows, nature of investment process, cause, effect. 

 
Актуальність теми. Формування нової 

системи господарювання в Україні, особливо 
в епоху докорінних цивілізаційних трансфор-

мацій. актуалізує вивчення однієї з найваж-

ливіших структурних складових процесу роз-

ширеного відтворення – інвестиційного за-

безпечення, що об’єктивно зумовлює роз-

криття того, чому інвестиційний процес має 
бути об’єктом державного управління. 

Дослідження літератури. Інвестиційні 

проблеми є одними із найбільш досліджува-

них в теорії розширеного відтворення. Діапа-

зон авторів – один із найбільш обширних – від 

класиків Р. Гільфердінга, Л. Дж. Гітмана, Дж. 

Кейнса, К. Маркса А. Сміта до вітчизняних 

дослідників В.М. Гейця, Ю.М. Пахомова, 

А.А. Чухна та ін. У контексті докорінних 

цифрових трансформацій потребує поглиб-

лення досліджень ролі держави у забезпе-

ченні розширеного відтворення.  
Постановка проблеми. Сучасний етап ци-

вілізаційних трансформацій, особливо в 

епоху зростання протистояння глобальних 

тенденцій і посилення розвитку національних 

держав в епоху глобалізації та абсолютизації 

ринкової економіки, потребує ак-

туалізації ролі національних держав у гаран-

туванні розширеного відтворення національ-

ного господарства. 
Основна частина. Встановлення нової 

ролі національних держав у забезпеченні роз-

ширеного відтворення зумовлює потребу 

у визначенні природи інвестиційного 
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процесу, характеристики його особливостей у 

ринковій і трансформаційній економіці. 
Дефіцит наукового пізнання, зокрема, при-

роди соціально-економічних процесів, приз-

водить до їх стихійної самоорганізації, що в 

трансформаційні епохи, коли формується но-

вий господарський порядок, нові ци-

вілізаційні механізми, зазвичай зумовлює де-

формації, які негативно впливають на розши-

рене відтворення ВВП.  
Інвестиційний процес розвивався на відно-

синах, що зародились у ХVІ ст., які остаточно 

сформувались у самостійний напрям у 50-х р. 

ХХ ст., тобто, вже було достатньо накопи-

чено науково-теоретичних і практичних 

знань у часі й просторі для побудови системи 

державного управління інвестиційною діяль-

ністю в нових умовах. Крім того, слід зазна-

чити специфіку розвитку розширеного 

відтворення в Україні, який почав здійснюва-

тися декілька десятиліть тому. 
У цих умовах практика трансформації ме-

ханізму господарювання показала: автома-

тичне перенесення інвестиційної моделі з 

ринкової в економіку, яка тільки зарод-

жується, є для України стратегічною помил-

кою. Аналіз економічної теорії та світової 

господарської практики свідчить: політико-
економічна основа способу виробництва – 
відносини власності (державна, приватна, 

змішана) та системи господарювання не ма-

ють остаточної переваги у процесі задово-

лення широкого спектра суспільних та 

індивідуальних потреб. Крім того, слід врахо-

вувати, що у світі немає економіки взагалі, а 

є економіка конкретної держави із загаль-

ними та специфічними рисами, тому побу-

дова ефективної системи господарювання ви-

магає врахування специфіки історичного, ду-

ховного, національного розвитку кожної дер-

жави. 
Особливістю нинішнього етапу є те, що 

природу інвестиційного процесу необхідно 

досліджувати з урахуванням 

трансформаційного періоду: від аналізу 

адміністративно-командного механізму до 

побудови інноваційної системи управління в 

умовах зародження продуктивних сил цифро-

вої економіки, коли збільшується швидкість 

інвестиційного процесу, з’являються відтво-

рювані інвестиційні ресурси, провідною 

рушійною силою стають інтелектуально-ін-

формаційні моделі розвитку. Це потребує за-

стосування превентивних механізмів держав-

ного управління суспільним відтворенням 

ВВП, що передбачають знання родових ознак 

будь-якого суспільно-економічного явища, 

вміння передбачати його стан у майбутньому 

та завчасно розробляти превентивні ме-

ханізми нейтралізації проблем соціально-еко-

номічного розвитку.  
Дослідження природи інвестиційного про-

цесу потребує аналізу його родових ознак, які 

мають бути достатніми для розкриття змісту 

та особливостей функціонування в нову 

епоху. Українські вчені виділили такі родові 

ознаки процесу [15, с. 14]: 
• усі процеси є двосторонніми, тобто яв-

ляють собою сукупність не менше двох 

полярно чи вузько різноспрямованих 

сторін (дія – протидія, притягання – 
відштовхування, розвиток – занепад, 

зростання – зменшення, прискорення – 
гальмування, монтаж – демонтаж 

тощо); 
• будь-якому процесу притаманний кіль-

кісно-якісний перехід, що, як правило, 

прихований сферою невизначеності; 
• невизначеність процесу є моментом пе-

реходу від однієї стадії до другої. 
Інвестиційний процес характеризується 

протилежними потоками: виробництва (вве-

дення нових та моральне і фізичне зношення 

функціонуючих; виробництвом нових товарів 

та їх споживанням; витратами на вироб-

ництво та отриманим ефектом від нього (вит-

рати – доход); навколишнього середовища 

(забруднення та очищення); соціальної 
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структури (багатство й бідність) і т. ін.; фор-

муванням нових технологій та припиненням 

функціонування старих і т. ін. В інве-

стиційному процесі можуть змінюватися 

кількісні параметри вкладання капіталу. 

Відомо, коли сума вартості амортизації ос-

новних фондів перевищує суму їх введення, 

то припиняється просте відтворення. З припи-

ненням інвестування припиняється й вироб-

ництво, що спостерігалося в окремих країнах 

та в обмежені періоди (війни, стихійні лиха 

тощо). Якщо розглядати економіку як гло-

бальне явище, то інвестиційний процес біль-

шою чи меншою мірою має функціонувати 

безперервно. 
Структура інвестиційної системи передба-

чає наявність суб’єкта та об’єкта інвесту-

вання, зв’язок між ними та інвестиційне сере-

довище, в якому вони взаємодіють. Характер 

функціонування інвестиційної системи зумо-

влюється загальними закономірностями 

функціонування відносин власності та особ-

ливостями, які формуються національними, 

економічними, духовно-культурними, при-

родними та іншими чинниками певної дер-

жави.  
Ознаки процесу відрізняються від ознак 

системи. Основна відмінність полягає в тому, 

що система не може одночасно діяти у проти-

лежних напрямах, на відміну від процесу. 

Крім того, перехід однієї сторони процесу в 

другу при зміні якісно-кількісних параметрів 

не припиняє самого процесу, тоді як 

взаємодія елементів системи жорстко регла-

ментована, а їх зміна та невизначеність приз-

водять до припинення її функціонування та 

ліквідації. Ці особливості мають бути врахо-

вані при формуванні інноваційної системи 

державного управління інвестиційним проце-

сом в Україні, що потребує дослідження суті 

інвестиційного процесу ринкової системи 

господарювання. 

Суть інвестиційного процесу ринкової си-

стеми господарювання розкривається в обігу 

капіталу, який характеризується: 
• його самозростанням, що є рушійною 

силою й основною метою ринкового 

способу виробництва;  
• єдністю виробництва й обігу (основна 

мета інвестування – забезпечення інве-

стиційних потреб розширеного відтво-

рення);  
• самоорганізацією обігу капіталу суб’єк-

тами виробництва;  
• конкуренцією у ринковій системі: са-

мозростання та самоорганізація 

капіталу відбуваються у формі конку-

рентної боротьби за право забезпечу-

вати потреби людини, колективу та сус-

пільства;  
• співвідношенням загального, одинич-

ного, особливого (потребує формування 

правових, соціальних, фінансових, тех-

ніко-технологічних умов на різних рів-

нях господарювання); 
• інвестуванням виробництва, яке 

здійснюється на рівні первинної ланки 

господарювання – підприємства, де ви-

робляється додаткова вартість; 
• глобальним впливом (на його ефек-

тивність впливають зовнішні чинники: 

світова конкуренція, екологічне середо-

вище, світові демографічні процеси, ін-

формаційно-інтелектуальні процеси 

тощо). 
Тобто, обіг капіталу у процесі відтворення 

діє як єдине ціле у замкненому причинно-
наслідковому полі, що потребує централізо-

ваного управління як умови функціонування 

ринкової системи господарювання. 
Провідною ланкою ринкової системи гос-

подарювання, від якої залежить її жит-

тєздатність протягом тривалого часу, є на-

явність ефективного механізму включення 

кожного господарського суб’єкта у відносини 

економічної відповідальності за результати 
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виробництва. Кожен суб’єкт ринку має забез-

печувати індивідуальні, колективні, суспільні 

потреби на основі суспільно-необхідних вит-

рат праці. Якщо суспільство не визнає 

індивідуальних витрат суб’єкта господа-

рювання як суспільно-необхідних, то такий 

суб’єкт стає банкрутом. У ринковій самоор-

ганізації суспільного виробництва відсутні 

надійні механізми суспільного контролю за 

відхиленнями параметрів міри її 

функціонування (природа приватного вироб-

ництва їх не передбачає), нейтралізація яких 

зазвичай призводить до суперечностей спо-

собу господарювання. Йдеться про те, що ін-

вестиційна діяльність суб’єктів відбувається 

в умовах невизначеності, ступінь якої зале-

жить від впливу попиту і пропозиції на інве-

стований капітал, конкуренції, кон’юнктури, 

стадії життєвого циклу певних видів про-

дукції та ін. 
Невизначеність ринкової системи господа-

рювання тривалий час усувалася шляхом удос-

коналення управління на макро- та мікрорів-

нях на самоорганізаційних засадах. Якщо не-

визначеності не усувались, проблеми розши-

реного відтворення перетворювалися в супе-

речності, а суперечності – в антагонізми, 

наслідком яких є періодичні економічні кризи 

ринкової системи господарювання, які виявля-

лись у перевиробництві товарів (наприклад, 

депресія США 1929-1941 рр.), що не знахо-

дили платоспроможного попиту, та світових 

фінансових кризах (наприклад, криза 1997-
1998) та ін. Такі кризи усували невизначеності 

капіталістичної системи господарювання на 

основі державного втручання, але із значними 

соціальними та економічними втратами. 

Звідси, формування інноваційної системи дер-

жавного управління інвестиційним процесом 

має передбачати централізовані механізми 

усунення невизначеностей на всіх рівнях гос-

подарювання. 
Зауважимо, що природа інвестиційного 

процесу трансформаційної економіки 

відрізняється від його природи у відносно 

стабільній ринковій системі. В умовах транс-

формаційної економіки збільшується його не-

визначеність і знижується можливість кон-

тролю з боку державних інституцій, оскільки 

кардинальних змін зазнають не тільки засоби 

виробництва, а, передусім, соціально-еко-

номічна система господарювання. Якщо кіль-

кісна та якісна амортизація засобів вироб-

ництва може бути конкретизована у техніко-
економічних показниках, то якісна трансфор-

мація системи господарювання значно важче 

піддається прогнозуванню та передбаченню. 

Крім того, як засвідчила практика рефор-

мування, тривала інституціональна трансфор-

мація соціально-економічної системи госпо-

дарювання, без помітного підвищення ефек-

тивності їх функціонування у формуванні но-

вої системи господарювання значно більш 

негативно впливає на стан економіки, ніж за-

тримки фізичного та морального вибуття за-

собів виробництва, тобто недосконала транс-

формація форми організації господарської си-

стеми стримує розвиток продуктивних сил. 
Отже, основною проблемою у періоди од-

ночасної масової заміни засобів виробництва 

та трансформації соціально-економічних си-

стем господарювання є усунення невизначе-

ностей у механізмах державного управління 

економікою, яка потребує детальної конкре-

тизації та вивчення на макрорівні, і, що най-

важливіше, підлягає свідомому регулюванню 

та контролю з боку держави. 
В Україні масова заміна засобів вироб-

ництва і трансформація соціально-економіч-

ної системи господарювання відбувається од-

ночасно, що посилює невизначеність у дер-

жавному управлінні. Спроба ліквідувати не-

визначеності шляхом ринкової самоор-

ганізації, як засвідчує практика, зумовила 

низьку ефективність державного впливу на 

розв’язання проблем трансформаційної еко-

номіки. 
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Аналізуючи особливості трансфор-

маційного періоду, необхідно зазначити, що 

інвестиційні рішення в Україні мали б перед-

бачати ефективний механізм їх реалізації, але 

трансформація економіки здійснювалася за 

принципом: демонтаж старої – побудова но-

вої системи господарювання. Але стару си-

стему господарського управління було де-

монтовано, а нової не створено. Застосування 

такого методу трансформації призвело до не-

визначеності господарських процесів, що 

стає родовою ознакою економіки перехідного 

періоду, якій властиві нечіткі соціальні, 

політичні, економічні, правові, інформаційні 

тощо механізми переходу до нового способу 

господарювання; розмиті теоретико-методо-

логічні засади побудови системи державного 

управління інвестиційним процесом; недос-

коналість та непостійність правових засад 

діяльності суб’єктів; пасивна позиція дер-

жави у побудові централізованого механізму 

управління інвестиційним процесом та ін. 
Отже, розв’язання проблем інвестування у 

трансформаційний період, у першу чергу, 

пов’язане з усуненням невизначеностей ме-

ханізму державного управління. Ми вихо-

димо з того, що управління інвестиційним 

процесом має бути забезпечене зрозумілими, 

прозорими, завершеними, прогнозованими, 

прийнятними інструментами, оскільки про 

соціально-економічні, правові, організаційні, 
екологічні чинники господарювання на різ-

них рівнях уже все відомо. 
Принциповим у формуванні методів усу-

нення невизначеностей є з’ясування того, 

який суспільно-економічний устрій побудо-

вано в Україні. В економічній літературі 

немає єдності у поглядах на те, який устрій 

побудовано в Україні, але констатується, що 

країна потрапила у стан модернізації, який ха-

рактеризується кризами: ідентичності, 

легітимності, участі, проникнення й 

розподілу, які за відсутності інституційних 

механізмів регулювання несуть загрозу 

конфліктогенності, непередбачуваності [3, с. 

116].  
В українській літературі констатується, що 

в процесі трансформації українська еко-

номіка і суспільство докорінно змінилися, а 

економіка значною мірою функціонує за за-

конами, що відповідають ринковим засадам 

або близькими до них [6, с. 53]. Але поняттю 

«ринкові засади» властива така сама невизна-

ченість. Не існує ринкових засад взагалі, а 

існує рівень розвитку капіталізму: товарний, 

індустріальний, постіндустріальний з 

відповідними рівнями його суспільної ор-

ганізації та конкуренції. Поки що ці питання 

не вирішені, оскільки попередньо теоретично 

не визначено загальні орієнтири господарсь-

кої системи, яку необхідно побудувати, та не 

встановлені етапи, критерії та механізми пе-

реходу. 
Характеризуючи цей етап, можна ствер-

джувати, що формування нової системи гос-

подарювання перебуває на стадії хаотичного 

становлення. Це означає, що функції ринко-

вого саморегулювання інвестиційної діяль-

ності, які в умовах ринкової економіки удос-

коналювались сотні років, в Україні не діють, 

тому інвестиційний процес має стати об’єк-

том державного управління. 
Аналізуючи проблему: «що необхідно бу-

дувати», слід зазначити, що однозначно не 

потрібно будувати того, що вже потребує 

трансформації, а перейти до побудови нового 

господарського укладу на засадах наукового 

передбачення та свідомого впровадження пе-

редових досягнень сучасної цивілізації. Це 

потребує критичного аналізу всіх складових 

ринкової моделі господарювання, зокрема, 

його рушійної сили – прибутку. 
Сучасний етап розвитку ринкової системи 

господарювання свідчить, що прибуток за-

знає незворотних деформацій. Прибуток, 

який суб’єкти господарювання добували у 

конкурентній боротьбі як нагороду за задово-

лення особистих, колективних та суспільних 
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потреб, стало можливим одержувати окремо 

від виробництва, як результат торгівлі гро-

шима, незаконною торгівлею зброєю, нарко-

тиками, пограбуваннями [6, с. 73], тому нова 

система державного управління має передба-

чати надійні механізми контролю за проце-

сом отримання прибутку у трансформаційній 

економіці.  
Критичного аналізу потребує інвестицій-

ний процес як такий, що зумовлює необ-

хідність розкриття суті в умовах ринкової си-

стеми господарювання. Різні автори розгля-

дають інвестиційний процес по-різному, 

включаючи в нього певні елементи. У за-

рубіжній економічній літературі інвестицій-

ний процес визначається як прийняття інве-

сторами рішення стосовно цінних паперів 

[16, с. 10]. Деякі зарубіжні автори розгляда-

ють його як механізм об’єднання тих, хто 

пропонує гроші, з тими, хто їх потребує [5, c. 

15]. Ці суб’єкти ринку вступають між собою 

у відносини по-різному. Одні укладають до-

говори безпосередньо (операції з неру-

хомістю), інші – через посередників (фондові 

біржі). Окремі автори взагалі не використову-

ють термін «інвестиційний процес», але, по 

суті, розглядають його як ефективне вкла-

дання капіталу [13, с. 2-6]. На наш погляд, у 

цих трактуваннях інвестиційний процес ото-

тожнюється з фінансовими ринками, основне 

завдання яких полягає в об’єднанні тих, хто 

пропонує вільні фінансові кошти, з тими, хто 

їх шукає, враховуючи, що і перші, і другі за-

цікавлені в ефективному вкладанні капіталу. 

Зауважимо також, що у згаданих вище фор-

мулюваннях під «інвестиційним процесом» 

розуміється порядок вкладання капіталу в 

умовах ринкової економіки, в яких вже багато 

століть формувалися найбільш ефективні 

«правила гри». Побудова нового способу гос-

подарювання зумовлює необхідність утво-

рення правил господарювання, які врахову-

ють особливості становлення інтелектуально-
інформаційного виробництва.  

Зарубіжні дослідники для характеристики 

процесу здійснення інвестицій застосовують 

категорії фінансово-інвестиційного ком-

плексу [2, с. 6], розглядаючи його крізь 

призму системного аналізу [2, с. 24], «інве-

стиційної активності», аргументуючи його 

існування циклічністю економічного ро-

звитку [1, с. 24-31]. 
В українській економічній літературі 

окремі автори використовують термін «інве-

стиційна діяльність», розуміючи під нею 

послідовну, цілеспрямовану діяльність, що по-

лягає в капіталізації об’єктів власності, фор-

муванні та використанні інвестиційних ре-

сурсів, регулюванні процесів інвестування і 

міжнародного руху інвестицій та інвестицій-

них товарів, створенні відповідного інве-

стиційного клімату і має на меті отримання 

прибутку або певного соціального ефекту [12, 

с. 5; 7, с. 13-15]. Інвестиційний процес розгля-

дається як послідовна зміна певних стадій: мо-

тивація інвестиційної діяльності, прогно-

зування і програмування інвестицій, обґрунту-

вання доцільності інвестицій, страхування ін-

вестицій, державне регулювання інве-

стиційного процесу, проектування і ціноутво-

рення забезпечення інвестицій матеріально-
технічними ресурсами, освоєння інвестицій, 

підготовка до виробництва продукції, попе-

редня здача і приймання об’єкта в експлуата-

цію, кінцева здача в експлуатацію [10, с. 13]. У 

цьому разі йдеться, в основному, про розробку 

і впровадження інвестиційного проекту з 

включенням ланок інвестиційного процесу: 

мотивації, прогнозування і програмування, 

державного регулювання. Останні дві стадії 

– «попередньої й остаточної здачі» – залиши-

лися від командно-адміністративної системи 

господарювання. 
Зміна стадій інвестиційного процесу відбу-

вається в організаційній формі, що характери-

зується певною послідовністю, взаємозв’яз-

ком між стадіями, певним організаційним 

ритмом. Періодична хвилеподібна зміна 
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характеру використання енергії, машин, 

устаткування, будівель, науково-технічних 

напрямів, соціально-економічних систем гос-

подарювання, перехід на новий рівень еко-

номічної, соціальної, екологічної ефектив-

ності характеризується єдиним терміном 

– «життєвий цикл». Циклічність розвитку ха-

рактеризується коливаннями, які мають різні 

стани: зростання (підйом), стабілізація, спад 

(рецесія) і депресія (застій) [1, с. 13]. До-

сліджуючи причини циклічності, зарубіжні 

дослідники розкривають особливості ав-

торських підходів до аналізу цього явища 

М.І.Туган-Барановським, М.Д.Кондратьєвим, 

Й.Шумпетером. Зокрема, М.Д.Кондратьєв та 

інші вчені підкреслювали, що перед початком 

циклу чергового підйому в господарському 

житті суспільства спостерігаються зміни, 

пов’язані з появою певних винаходів та 

відкриттів, трансформацією умов грошового 

обігу, підсиленням взаємодії країн у світо-

вому господарюванні. Й. Шумпетер, напри-

клад, ще в першій половині ХХ ст. зробив 

висновок, що економічні кризи мають інно-

ваційні причини. Відсутність інновацій зумо-

влює спад у промисловості, а їх наявність – 
підйом [17]. У теорії «довгих хвиль» У. 

Ростоу зробив спробу інтегрувати три 

напрями: аграрно-ціновий, інноваційно-інве-

стиційний, демографічний [цит. 1, с. 16]. 

Наведені приклади свідчать, що кожен із до-

слідників циклічного розвитку акцентував 

увагу на тих чи інших аспектах господарської 

діяльності, що впливають на циклічність, але 

цілісний підхід потребує комплексного до-

слідження особливостей циклічного ро-

звитку. 
Стосовно системи економічних, політич-

них, організаційних, соціальних, інновацій-

них факторів, що впливають на циклічність 

розвитку, деякі вчені роблять висновок, що 

причини спаду чи підйому потрібно шукати 

тільки у сукупності взаємопов’язаних умов 

[1, с. 17]. Це свідчить про те, що 

інвестиційний процес має родові ознаки, що 

визначають нерівномірність його розвитку, і 

залежить від комплексної взаємодії факторів 

виробництва. У перехідний період нерів-

номірність розвитку факторів виробництва 

поглиблюється, що зумовлює потребу в 

стабілізуючому впливі держави.  
Одні українські дослідники поняття «інве-

стиційний процес» розуміють як 

взаємозв’язок різноманітних інвестиційних 

циклів, пов’язаних з реалізацією конкретних 

інвестиційних проектів [11, c. 30]; інші вважа-

ють, що він має всі ознаки економічної си-

стеми з властивою їй сукупністю елементів: 

суб’єкта (інвестор), об’єкта (об’єкт інве-

стицій), зв’язки між ними (інвестування з ме-

тою отримання інвестиційного доходу) і сере-

довища, в якому вони існують (інвестиційне 

середовище) [13, с. 30]. 
Виокремлюють такі фактори, що вплива-

ють на циклічність: життєвий цикл технології 

і продукції; структура галузей виробництва; 

порушення виробничої рівноваги; інно-

ваційні та інвестиційні процеси; аграрно-
цінові зміни; демографічні зміни; зміна цін на 

матеріальні ресурси; погана організація 

банківської справи; процеси обміну на товар-

ному та грошовому ринках [1, с. 16].  
Таким чином, інвестиційний процес як ос-

нова розширеного відтворення теж має 

циклічний характер руху. У процесі еко-

номічного розвитку народжуються, розвива-

ються, визрівають, припиняють 

функціонування різноманітні соціально-еко-

номічні явища. У цьому аспекті інвестицій-

ний цикл починається передінвестиційним 

дослідженням, продовжується у виборі 

об’єкта інвестування, реалізується у виробни-

чому циклі і закінчується споживанням інве-

стиційних товарів, зрештою, задоволенням 

індивідуальних, колективних та суспільних 

потреб. Без заключної стадії – суспільного 

споживання – інвестиційний цикл є незавер-

шеним, а швидкість інвестиційного процесу 
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гальмується. Це означає, що державне управ-

ління має спрямовуватися на забезпечення за-

вершеності та відповідної швидкості інве-

стиційного процесу, запобігання чинникам, 

що його гальмують, та їх ліквідацію. 
У вітчизняній економічні літературі інве-

стиційний цикл розглядається як «процес, що 

реалізується протягом часу здійснення інве-

стицій (виділено нами - В.М.) і визначається 

як комплекс заходів, вжитих від моменту 

прийняття рішення про інвестування до за-

вершальної стадії інвестиційного проекту». 

Різноманітність видів інвестиційних циклів 

та їх складний взаємозв’язок зумовили вико-

ристання поняття «інвестиційний про-

цес» [11, с.30]. Інвестиційний цикл – це 

індивідуальний обіг капітальних вкладень, а 

інвестиційний процес – їх безперервна ре-

алізація [14, с. 33-34]. 
Таке трактування суті інвестиційного циклу 

та визначення його ролі в інвестиційному про-

цесі розкриває необхідні, але недостатні умови 

для повної характеристики цього складного 

явища господарської діяльності у період ста-

новлення нового способу господарювання в 

Україні. Поза увагою залишаються соціально-
економічні явища, які на основі зворотного 

зв’язку активно впливають на ефективність 

вкладання коштів у розширене відтворення 

ВВП. Наш підхід до характеристики суті інве-

стиційного циклу базується на впливі фінансо-

вих вкладень у розвиток засобів виробництва 

на інші сфери суспільного господарювання. 

На макроекономічному рівні інвестиційний 

цикл ми розглядаємо як інтегральну характе-

ристику циклів [8, с. 301-312]: фінансового, 
соціального, організаційного, техніко-техно-

логічного, інноваційно-інформаційного, еко-

логічного тощо.  
Хоча інвестиційний цикл на мікроеко-

номічному рівні починається з фінансового, 

проте на макроекономічному рівні його слід 

розглядати з позицій соціального та ор-

ганізаційного циклів. Соціальний цикл слід 

розглядати на макро- та мікрорівнях у часі й 

просторі. На макрорівні соціальний цикл у 

часі має історичний вимір і починається із 

функціонування певного способу господа-

рювання і закінчується разом з його припи-

ненням, на мікрорівні - з реалізації інве-

стиційного проекту, але не завжди закін-

чується з його завершенням. Соціальний 

вплив може виражатися в тому, що працюючі 

мають місце роботи на певний період, отри-

мують заробітну плату, розв’язують свої жит-

лові проблеми, мають доступ до професійної 

та вищої освіти тощо. Дія соціального циклу 

у часі та його негативні наслідки спостеріга-

лися в Україні після розпаду СРСР, коли 

соціальні гарантії старої господарської си-

стеми вже перестали діяти, а нові ще не діють, 

що призвело до розриву соціального циклу в 

часі. Дію соціального циклу в просторі на 

мікрорівні в трансформаційній економіці дер-

жава має прогнозувати та формувати для 

нього умови, особливо на підготовчій стадії 

прийняття рішення про інвестування. Інве-

стори, крім правових та фінансових умов, ма-

ють дотримуватися соціальних стандартів: 

зайнятості, рівня заробітної плати, забезпе-

чення житлом, соціального та медичного 

страхування та інших соціальних потреб.  
Держава має забезпечити відповідну якість 

соціального циклу на всіх рівнях, оскільки 

практика трансформаційного періоду пока-

зала, що самоорганізація соціальної сфери 

суспільства на ринкових засадах призводить 

до тяжких наслідків: зростання безробіття, 

міграції кваліфікованої робочої сили за кор-

дон, появи десятків тисяч безпритульних 

дітей, масового зубожіння населення і, як ре-

зультат, загострення політичної ситуації в 

країні. Звідси разом з реалізацією інвестицій-

них проектів держава має контролювати 

соціальне забезпечення, що на першому етапі 

вимагає розробки та впровадження 

відповідних законодавчих норм, які 
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регулюють соціальні відносини інвестора та 

найманих працівників. 
Організаційний, фінансовий, матеріально-

технічний, технологічний, інноваційно-ін-

формаційний тощо цикли держава має спря-

мовувати на забезпечення стандартів якості 

соціального та екологічного циклів. Це вима-

гає від неї застосування превентивних ме-

ханізмів державного управління, складання 

точних прогнозів щодо особливостей 

функціонування інвестиційного процесу, за-

побігання негативним наслідкам інве-

стиційної діяльності.  
Організаційний цикл має розпочинатися 

з підготовчого періоду до прийняття 

рішення про вибір об’єкта інвестування і 

закінчуватися після повернення вкладених 

коштів з певним приростом. Вибір об’єкта 

інвестування на макрорівні потребує забез-

печення вільного доступу до інформації 

всіх зацікавлених суб’єктів та безперешкод-

ного вкладання коштів після вибору 

об’єктів інвестування інвесторами. Ор-

ганізаційний цикл на макрорівні має впо-

рядкувати інвестиційне середовище і гаран-

тувати умови для взаємоперетворення інве-

стиційних ресурсів на інвестиційний потен-

ціал. Це вимагає від державних органів за-

конодавчої та виконавчою влади на ор-

ганізаційному рівні створювати умови 

суб’єктам інвестування для реалізації своїх 

економічних інтересів. 
Організація господарської системи в умо-

вах її трансформації має включати: 
• умови інвестування (правові, фінансові, 

приватного та державного характеру, 

екологічні, організаційні, інституціо-

нальні, техніко-технологічні), джерел 

інвестування тощо; 
• встановлення вимог щодо якості та кіль-

кості інвестиційних ресурсів; 
• визначення термінів залучення 

внутрішніх і зовнішніх інвестицій та об-

грунтування їх обсягів; 

• визначення об’єктів інвестування; 
• прийняття рішень щодо інвестування 

пріоритетних галузей виробництва; 
• розробку та реалізацію інвестиційних 

проектів;  
• визначення тривалості дії впро-

вадження, освоєння, розвитку, завер-

шення інвестиційних проектів;  
• встановлення фактичної ефективності 

механізму залучення інвестиційних ре-

сурсів; 
• проведення моніторингу процесу ре-

алізації інвестиційних проектів, вне-

сення коректив у нього. 
Організаційні дії суб’єктів інвестиційного 

процесу повинні мати правову основу і забез-

печуватися відповідними законами та норма-

тивно-технічними документами. Об’єк-

тивність та однозначність законодавчо-нор-

мативних актів визначає прозорість та про-

гнозованість поведінки всіх учасників про-

цесу розширеного відтворення. Крім того, ор-

ганізація інвестиційної діяльності на держав-

ному рівні має покладатися на єдиний орган 

виконавчої влади, який розробляє інве-

стиційну політику та реалізує її в державі. За-

конодавчо-нормативна база має бути 

стабілізатором виробництва і не змінюватися 

протягом 10-15 років, а до її розробки слід за-

лучати всі суб’єкти інвестиційної діяльності, 

що має забезпечити об’єктивність та реаль-

ність її формування.  
Фінансовий цикл виступає провідною фор-

мою реалізації інтересів суб’єктів інве-

стиційного процесу. Тільки тоді, коли кошти 

вкладені в реальні засоби виробництва та тех-

нологію, починає функціонувати решта 

циклів: соціальний, техніко-технологічний, 

екологічний, інформаційно-інтелектуальний. 

Фінансовий цикл має завершуватися повер-

ненням вкладених коштів з певним приро-

стом, що в умовах ринкової конкуренції не га-

рантується. Одні підприємства, компанії, ор-

ганізації успішно ведуть свій бізнес, а інші 
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стають банкрутами, що автоматично впливає 

на функціонування решти циклів. Звідси важ-

ливим завданням державного управління є 

постійний контроль за фінансовим циклом 

реалізації інвестиційних проектів. Органи 

державного контролю мають забезпечити 

прозорі законодавчі правила оцінки 

функціонування суб’єктів господарської 

діяльності, прогнозувати кількість 

банкрутств у господарській системі та прий-

мати випереджальні інвестиційні рішення, 

що запобігають порушенням пропорцій сус-

пільного виробництва та ліквідують їх. 
Слід зазначити, що вкладання ресурсів у 

конкретний проект справляє вплив на різно-

манітні аспекти господарської діяльності, які 

на основі зворотного зв’язку зумовлюють їх 

ефективність. Особливість реалізації інве-

стиційного проекту полягає в тому, що його 

закінчення не збігається із закінченням 

соціального, техніко-технологічного циклів. 

Наприклад, після закінчення реалізації 

соціальний вплив проекту триває доти, поки 

люди працюють на певному підприємстві, от-

римують зарплату, задовольняють суспільні 

та індивідуальні потреби та ін. На макроеко-

номічному рівні держава має проводити 

постійний моніторинг тривалості і якості 

соціальних циклів та забезпечити їх непере-

рвність у періоди трансформації підприємств 

галузей та способу господарювання в цілому. 
Початок техніко-технологічного 

циклу збігається з початком фінансового, але 

може не збігатися з його закінченням. В інду-

стріальній економіці техніко-технологічний 

цикл закінчувався, як правило, після завер-

шення фінансового, появою нових засобів ви-

робництва і нової технології та впроваджен-

ням їх у практику господарювання. Постінду-

стріальна економіка характеризується 

стрімким розвитком технології, і в цьому мо-

ральна амортизація відіграє вирішальну роль. 

Наприклад, в електронних технологіях 

відомо, що новий чіп з’являється через кожні 

три місяці, тому якщо старий чіп не впро-

ваджено у виробництво, то кошти на його 

створення були витрачені марно. 
Збільшення швидкості появи нових техно-

логій призводить до невідповідності між 

фінансовими та техніко-технологічними цик-

лами, що в умовах зростаючої світової конку-

ренції на ринках високих технологій зазвичай 

призводить до втрати конкурентних позицій 

національних корпорацій, що розробляють 

високі технології. У трансформаційній еко-

номіці інноваційні компанії ще не мають до-

статніх інвестиційних ресурсів для прове-

дення конкурентної техніко-технологічної 

політики, тому ліквідація дефіциту інве-

стиційних ресурсів покладається на державу. 

Крім того, вона має проводити конкурентну 

амортизаційну політику, що вимагає впро-

вадження випереджального законодавчого 

процесу, який регулює інтелектуально-інфор-

маційний цикл.  
Екологічний цикл, що спричинений ре-

алізацією інвестиційного проекту, може пози-

тивно або негативно впливати на суспільну 

ефективність вкладених коштів. Вітчизняні 

автори постійно звертають увагу політиків і 

вчених на важливість ощадливого ставлення 

до природних ресурсів, констатують, що 

світова громадськість повільно усвідомлює 

те, що реалізація перспективних інвестицій-

них проектів без екологічної експертизи може 

призвести до «обкрадання» прийдешніх по-

колінь. Це зумовлює необхідність «еко-

логізації економіки» при здійсненні інве-

стиційної діяльності [9 с. 100]. Екологічний 

цикл інвестиційного проекту пов’язаний пе-

редусім з тим, що забруднення довкілля по-

гіршує умови проживання людини, що приз-

водить до збільшення рівня захворюваності 

населення та витрат на лікування. Забруд-

нення довкілля перетворилося сьогодні на 

проблему глобального масштабу для всіх гро-

мадян незалежно від віку, національності та 

соціального стану, але розв’язання її під силу 
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тільки державам на глобальному рівні, що ма-

ють захистити навколишнє середовище від 

експлуатації національними та іноземними 

юридичними та фізичними особами, які 

здійснюють різні порушення для отримання 

додаткових доходів від виробничої діяль-

ності.  
Особливу увагу слід приділити тривалості 

екологічного циклу. По-перше, необхідно 

відразу встановити якість впливу певного ін-

вестиційного проекту на навколишнє середо-

вище. Проекти, які будуть тільки негативно 

впливати на природне середовище, держава 

має контролювати окремо, оскільки негативні 

наслідки від реалізації нового проекту часто в 

багато разів перевищують позитивні. Як за-

свідчила практика, незважаючи на те, що 

фінансовий та виробничий цикл уже давно 

закінчилися, негативний екологічний вплив 

на здоров’я людей, природу та економіку Чо-

рнобильської АЕС триватиме не одну сотню 

років, що означатиме й більшу тривалість 

екологічного циклу. 
Чорнобильська катастрофа є яскравим 

прикладом небезпеки глобального масштабу 

від виробничої діяльності людини, тому еко-

логічний цикл кожного інвестиційного про-

екту має стати об’єктом державного управ-

ління першочергового значення. На теоретич-

ному рівні у структуру суспільного відтво-

рення, крім виробництва засобів виробництва 

та виробництва предметів споживання, необ-

хідно ввести третій підрозділ – відтворення 

навколишнього середовища, яке має прино-

сити прибуток суб’єктам виробництва. Необ-

хідність уведення цього підрозділу в струк-

туру суспільного виробництва стримується 

через відсутність теоретичного обгрунту-

вання, недосконалість механізмів державного 

управління та слабкість фінансової бази дер-

жави, але вже сьогодні необхідно започатко-

вувати процес відтворення природи на теоре-

тичному та практичному рівнях. Насамперед, 

слід забезпечити утилізацію та промислове 

використання відходів від виробничо-побуто-

вої діяльності людини. 
Соціальною проблемою української еко-

номіки перехідного періоду став механічний 

розрив між кінцем функціонування соціаль-

ного циклу радянської системи господа-

рювання та початком нового функціонування 

соціального циклу в умовах ринкової системи 

господарювання. У цьому контексті постійно 

виникають проблеми із соціальними цик-

лами, що потребує постійного державного ре-

гулювання та наукового управління. 
Висновки. Трансформаційна економіка 

зумовлює формування інвестиційного про-

цесу на базі причинно-наслідкових зв’язків, 

які передбачають макроекономічне, цен-

тралізоване:  
• формування умов інвестування в дер-

жаві як єдиному цілому, забезпечення 

функціонування завершених інве-

стиційних циклів; 
• конкретизації відповідальності 

суб’єктів господарювання у забезпе-

ченні розширеного відтворення вироб-

ництва, розподілі функцій інвестування 

між ринком і державою; 
•  забезпечення фінансування простого і 

розширеного відтворення: збереження 

державного інвестування виробництва 

та управління за державою доти, поки 

ринок не візьме на себе певну частину 

інвестування виробництва ВВП та за-

безпечить його саморегулювання.  
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Анотація. У статті порушено питання якості освіти на прикладі досвіду Австрії. Вка-

зано на систему зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості вищої освіти між її трьома 

секторами: державними, приватними та університетами прикладних наук. 
На прикладі Австрії, однієї з перших європейських країн, що розпочала розроблення шляхів 

удосконалення якості освіти, окреслено діяльність агенції. Виокремлено підходи до забезпе-

чення якості вищої освіти: гарантування мінімальних стандартів й ідеалів; здатність фор-

мулювати цілі в освітньому середовищі, що постійно змінюється, і досягати їх з огляду на 

наявні ресурси та умови; спроможність задовольняти запити й очікування прямих і непрямих 

споживачів та зацікавлених сторін; прагнення до досконалості. 
Ключові слова: освітній досвід Австрії, агенція із забезпечення якості та акредитації, ді-

яльність державних, приватних університетів та університетів прикладних наук. 
 
Abstract. The research addresses the issue of education quality through the example of Austria`s 

experience. The paper indicates the system of external and internal quality assurance of higher edu-
cation between its three sectors – public and private universities as well as universities of applied 
sciences. Though the example of Austria, one of the first European countries to have started the de-
velopment of ways to improve education quality, the Agency’s activities are described. The study 
gives an outline of the approaches to higher education quality assurance: guaranteeing minimum 
standards and ideals; the ability to formulate goals in a constantly changing educational environment 
and to achieve them given the available resources and conditions; ability to meet the demands and 
expectations of direct and indirect consumers and stakeholders; striving for perfection. 

Key words: Austria`s education experience; the Education Quality Assurance Agency; activities 
of public and private universities as well as universities of applied sciences. 

 
Практику забезпечення якості освіти в Ав-

стрії активно обговорюють на рівні держави. 

Порівняно з іншими європейськими краї-

нами, в Австрії освітню систему почали рефо-

рмувати дещо пізніше, оскільки стратегії за-

безпечення якості не обговорювали до 1990 

років. Аналіз аспектів якості здебільшого сто-

сувався «підвищення ефективності й резуль-

тативності використання державних 

фінансів» (тобто підзвітності) та ідей послаб-

лення зв’язків між державними міністерст-

вами й установами (тобто їхньої автономії) 

(Rhoades & Sporn, 2002, p. 363). «Реформа уп-

равління», проведена згідно із «Законом про 

організацію університету» у 1993 році (UOG 

1993), сприяла утвердженню пріоритетності 

дерегуляції, децентралізації, ефективному 

плануванню та структуруванню управління, а 
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також упровадженню механізмів оцінювання 

й контролю якості. Отже, перші кроки зі ста-

новлення системи забезпечення якості в Авс-

трії датовані другим циклом реформ у вищій 

освіті, коли перші системні й комплексні про-

грами оцінювання почали затверджувати на 

законодавчому рівні. 
Міністерство освіти, науки і досліджень 

Австрії мало повноваження надавати розпо-

рядження щодо більш деталізованої рамки 

для оцінювання якості. Натомість універси-

тети були зобов’язані розробляти індивідуа-

льні механізми оцінювання відповідно до зга-

даної рамки самостійно (Beerkens, 2003, с. 

42). Експерти збирали відгуки студентів, але 

висновки переважно не були реалізовані. Ав-

стрійська конференція ректорів (із 1 січня 

2008 року перейменована на університети Ав-

стрії, UNIKO) у середині 90-х років стала ча-

стиною європейського пілотного проекту із 

забезпечення якості. Виявлено разючі недо-

ліки навіть у базових даних та аналізі відгуків 

студентів, порівняно з міжнародними напра-

цюваннями. 
Украй важливою є інституційна диферен-

ціація між неуніверситетським і приватним 

сектором вищої освіти. За австрійським зако-

нодавством, до 1999 року існували лише дер-

жавні університети (Pechar, 2001, с. 261). По-
перше, регулярний моніторинг розпочався зі 

створення університетів прикладних наук 

(Fachhochschule, FH) у 1990 роках (Kottmann, 

2008, с. 43). По-друге, розвиток приватного 

сектору вищої освіти актуалізував процес ак-

редитації приватних провайдерів освітніх по-

слуг та їхніх програм. Нові сегменти потребу-

вали трансформацій відповідно до забезпе-

чення якості всієї системи, тому що необхідно 

було запровадити принаймні надання дозволу 

на діяльність установ чи функціювання акаде-

мічних програм у формі попередньої акреди-

тації. Такі сегменти становлять порівняно не-

велику частину системи вищої освіти, 

оскільки на них припадає лише близько 12 % 

від усього студентства. 
Згідно з новими національними стандар-

тами, державний сектор вищої освіти в Авст-

рії розробив й ухвалив внутрішнє та зовнішнє 

забезпечення якості. Для державних універ-

ситетів «Закон про університети» 2002 року 

(UG 2002) започаткував суттєві зміни, оскі-

льки такі заклади стали автономними устано-

вами, відповідно до концепцій неолібералі-

зму й посилення бюрократичної влади 

(Leitner, 2006, с. 8). Новий Закон про універ-

ситет також передбачив, що всі заклади цього 

типу повинні організувати внутрішню сис-

тему забезпечення якості (Pechar & Pellert, 

2004, с. 325). На їхнє переконання, така сис-

тема забезпечувала б якість і належні резуль-

тати діяльності університету. Крім того, наго-

лошено, що всі сфери оцінювання повинні 

бути задекларовані в договорі як заплановані 

результати роботи. 
Нині Австрійська рада з акредитації (АРА) 

відповідає за приватні університети, а Рада 

університету прикладних наук – за певний се-

ктор. У державному секторі наявні ініціативи 

щодо впровадження механізмів забезпечення 

якості, координації оцінювання й деталізова-

ного розроблення стандартів за допомогою 

Австрійського агентства із забезпечення яко-

сті (ААЗЯ). Незважаючи на створення ААЗЯ, 

у державних університетах схеми забезпе-

чення якості працюють більш гнучко, порів-

няно з іншими секторами вищої освіти. Дер-

жавні університети та Дунайський універси-

тет міста Кремс отримують сертифікацію 

внутрішньої системи управління якістю через 

проходження процедури аудиту якості кожні 

сім років. Адміністрація університету може 

замовити Австрійську агенцію із забезпе-

чення якості та акредитації або будь-яку іншу 

міжнародну організацію, яка має відповідні 

повноваження. 
Для сектору приватних університетів та 

університетів прикладних наук проводять 
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оцінювання на інституційному рівні, регуля-

рно акредитують програми, суттєво вплива-

ючи на регіони або на муніципалітети. Прива-

тні університети також регулюються через 

АРА, оскільки отримати акредитацію можуть 

не лише установи, а й кожна окрема програма 

навчання. На міжнародному рівні всі три аге-

нтства із забезпечення якості відіграють осно-

вну роль і є членами різних міжнародних ме-

реж із забезпечення якості, що засвідчує їх за-

лучення до міжнародного співтовариства. 
Розроблення внутрішньої системи забезпе-

чення якості університетів – законодавчо не-

обхідне для державних закладів, водночас не-

має заздалегідь окреслених параметрів для 

побудови цієї системи. Реалізація процесів 

належить до категорії відповідальності уста-

нови. Університети повинні створювати вла-

сні системи й механізми. Оскільки немає чіт-

ких зобов’язань стосовно зовнішнього забез-

печення якості, цей пункт здебільшого ігно-

рують (Hanft & Kohler, 2008, с. 53). Схеми за-

безпечення якості в державних університетах 

не настільки суворо регламентовані, як в ін-

ших секторах вищої освіти. Постає необхід-

ність проведення процедури зовнішнього ау-

диту, що сформульовано в угоді про діяль-

ність і передбачено в поправці до UG 2002 / 

2009. Крім того, із 2007 р. мережа управління 

якістю й розвитку якості австрійських уніве-

рситетів (QM-Network) організовує регулярні 

зустрічі для обговорення питань забезпе-

чення, обміну інформацією та досвідом ро-

боти над спільними проєктами. 
Австрія доклала чимало зусиль до розви-

тку власного освітнього сектору, щоб підго-

тувати населення до майбутніх викликів і по-

стійного розвитку, удосконалення національ-

ної системи забезпечення якості. На початку 

2007 року Велика коаліція за взаємною зго-

дою ухвалила рішення про реорганізацію Ав-

стрійська рада з акредитації, подальший роз-

виток Австрійська агенція із забезпечення 

якості та забезпечення якості неперервної 

освіти на базі університетів 

(Bundeskanzleramt Österreich, 2007, с. 101), 

однак не було реалізоване жодне з цих пи-

тань. Улітку 2008 р. Велика коаліція розпа-

лася, і нова коаліція (набула чинності з поча-

тку 2009 р.) наголосила на пріоритетності пи-

тань якості, а також на розробленні загально-

державного закону про зовнішній моніторинг 

забезпечення якості для всіх секторів вищої 

освіти (для державних і приватних універси-

тетів, а також університетів прикладних наук 

та інших провайдерів програм вищої освіти) 

(Bundeskanzleramt Österreich, 2008, с. 216). 

У 2011 р. була заснована Австрійська аге-

нція із забезпечення якості та акредитації в у 

рамках реструктуризації системи Зовніш-

нього оцінювання якості згідно з новим Зако-

ном про зовнішнє забезпечення якості, 

прийнятим того ж року. 
Окрім Агенції, у справі забезпечення яко-

сті беруть участь такі суб’єкти, як: 
– Рада із забезпечення якості освіти 

вчителів, створена 2013 року, відповідає за 

забезпечення якості програм університетсь-

ких коледжів для викладачів та для вчите-

лів; 
– Управління Омбудсмен, створене у 

2012 р., відповідає за розгляд скарг студентів. 
Австрійська агенція із забезпечення якості 

та акредитації має міжнародний профіль і 

бере активну участь у продовженні міжнаро-

дної діяльності попередніх організацій, особ-

ливо у Німеччині та на Балканах. Як спадко-

ємець Австрійської ради акредитації та Ради 

університетів прикладних наук, Агенція є по-

вноправним членом Європейської мережі за-

безпечення якості вищої освіти та інших між-

народних мереж, діяльність яких охоплює 

Австрію та інші країни Європейського Со-

юзу. 
На сьогодні між трьома секторами вищої 

освіти все ж зберігаються суттєві відмінності 

з точки зору мети, правових наслідків, проце-

дурних питань тощо. У період від 2013 по 
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2018 роки Агенція провело 700 таких проце-

дур акредитації. 
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Постановка проблеми. На сьогодні стра-

хові ринки займають ключові позиції у фінан-

сових системах економічно розвинутих країн, 

зважаючи на здатність цих ринків до акуму-

лювання значних за розмірами фінансових 

ресурсів. 
В Україні ринок страхових послуг є дру-

гим за рівнем капіталізації серед інших неба-

нківських фінансових ринків. За даними На-

ціонального банку України (НБУ), загальна 

кількість страхових компаній за квітень-чер-

вень 2020 року скоротилося на 10 – до 215 

компаній, з яких 196 спеціалізуються на ризи-

ковому страхуванні (на 31 березня 2020 року 

СК "non-life" – 203), 19 – на страхуванні 

життя (на 31.03.2020 року СК "life"1 – 22 ком-

панії) [1; 2].  
Сучасна нормативно-правова база, якою 

регламентується діяльність страхових компа-

ній, націлена здебільшого на захист інтересів 

споживачів страхових послуг, запобігання на-

станню неплатоспроможності та забезпе-

чення фінансової стійкості фінансових уста-

нов. Ризик настання неплатоспроможності 

фінансових установ, зокрема страхових ком-

паній, повинен бути головним акцентом у ре-

алізації державної політики реформування 

фінансового сектору з метою підвищення його 

спроможності забезпечувати стійке зростання 

економіки України. Враховуючи це, набуває 

актуальності питання забезпечення фінансової 

стійкості страхових організацій (ФССО) як од-

ного з визначальних факторів безперервного 

виконання їх зобов’язань, що, у свою чергу, 

безпосередньо впливає на майнові та фінансові 

інтереси застрахованих осіб при настанні стра-

хових подій. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Наукові дослідження в сфері державного ре-

гулювання страхового ринку висвітлювалися 

у працях багатьох вчених, серед яких А.В. Ва-

силенко, Е.С. Гребенщиков, Л. Временко, 

В.В. Сінельнік, Р.Г. Соболь, О.Й. Жабинець, 

О.Ф. Філонюк, В. Фурман та інші. Створення 

єдиного органу нагляду за фінансовим рин-

ком та ринком фінансових послуг у своїх до-

слідженнях підіймали такі науковці: С.М. Ло-

бозинська [3], О.Л. Пластун, В.С. Домбровсь-

кий [4] та інші. 
Мета статті полягає у дослідженні теоре-

тико-методологічних основ формування та 

оцінювання фінансової стійкості страхових 

організацій в умовах загострення кризових 

явищ в економіці країни та визначенні пріо-

ритетних напрямів розвитку страхового ри-

нку в Україні. 
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Виклад основного матеріалу. Відповідно 

до вимог українського законодавства, держа-

вний нагляд здійснюється за принципом кон-

тролю на основі дотримання вимог діяльно-

сті. Тобто державне регулювання страхового 

ринку України побудоване за принципом си-

стеми «континентального» права, що перед-

бачає законодавчу регламентацію діяльності 

суб’єктів ринку, при цьому основними джере-

лами права є закони та кодекси. На відміну 

від системи «континентального» права існує 

також «англо-американська» система права, 

особливістю якої є використання джерел 

права не лише законів, а й судові прецеденти, 

тобто законодавство визначає найбільш зага-

льні умови, правові рамки економічної діяль-

ності без детальної регламентації [5, с. 29]. 
Правове регулювання страхової діяльності 

та державний нагляд за діяльністю страхових 

компаній здійснюється на основі норм, визна-

чених Конституцією України, Господарським 

кодексом України, Цивільним кодексом Ук-

раїни, законами України «Про господарські 

товариства», «Про акціонерні товариства», 

«Про фінансові послуги та державне регулю-

вання ринків фінансових послуг», «Про стра-

хування», «Про обов’язкове страхування ци-

вільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів», а також ін-

шими нормативно-правовими актами Укра-

їни. 
В Україні державне регулювання страхо-

вого ринку і нагляд за діяльністю страхових 

компаній здійснює Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сфері рин-

ків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), 

яка є державним колегіальним органом, під-

порядкованим Президенту України, підзвіт-

ним Верховній Раді України [6]. 
Під державним регулюванням страхового 

ринку слід розуміти формування та застосу-

вання державою заходів впливу на діяльність 

страхових компаній для досягнення держав-

них цілей [7, с. 26], що зображено схематично 

на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Схема структури державного страхового регулювання  
та нагляду 

Джерело: побудовано авторами на основі джерел [5-7]. 
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На нашу думку, під поняттям страхового на-

гляду у широку розумінні слід розуміти діяль-

ність Уповноваженого органу у сферах нормо-

творчої роботи, моніторингу і застосування за-

ходів впливу до фінансових установ у разі по-

рушень законодавства у сфері фінансових пос-

луг. Страховий нагляд у вузькому розумінні пе-

редбачає здійснення уповноваженим органом 

лише моніторингу та застосування заходів 

впливу до учасників страхових відносин. 
Функціонування страхових компаній як 

професійних учасників фінансового ринку в 

умовах постійного ризику, волатильності 

(англ. Volatility - мінливість) вартості фінан-

сових активів, що є об’єктами інвестиційної 

діяльності страховиків та вплив різних факто-

рів на їх платоспроможність зумовлюють по-

шук нових наукових підходів до реформу-

вання державного регулювання та нагляду на 

страховому ринку. 
Слід виділити шість основних принципів 

здійснення регулювання страхового ринку: 
1) ефективне регулювання системних ри-

зиків; 
2) стандартні вимоги до капіталу;  
3) «значущість та послідовність» захисту 

прав споживачів;  
4) однорідні підходи нагляду;  
5) вдосконалення регулювання діяльності 

страхових компаній на консолідованій основі;  
6) міжнародна координація [8, с. 20]. 
Інтеграція в міжнародний фінансовий про-

стір є стимулюючим фактором для запрова-

дження передової світової практики держав-

ного регулювання фінансового ринку, що ба-

зується на концепції пруденційного та консо-

лідованого нагляду, забезпечення своєчас-

ного усунення з ринку неплатоспроможних 

фінансових установ і посилення відповідаль-

ності їх власників та керівників страхових 

компаній, що відповідають за фінансовий 

стан установ.  
Поняття «пруденційний нагляд» (англ, 

«prudential» - розумний, далекоглядний) 

розглядають як систему нормативів, що до-

зволяє оцінювати і управляти ризиками, які 

виникають в результаті діяльності фінансової 

установи, а також систему заходів, що дозво-

ляє забезпечити дотримання фінансових нор-

мативів, а у разі їх порушення - виправити си-

туацію [9, с.1]. 
Відповідно до принципів Міжнародної 

асоціації органів страхового нагляду, пруден-

ційність передбачає підтримання належного 

рівня капіталу та наявність ефективної сис-

теми управління ризиками [10]. 
Зростання кількості фінансових груп, кон-

гломератів в умовах поглиблення глобалізації 

та зростаючої інтеграції зумовлює перехід від 

секторального (окремо один наглядовий ор-

ган для банків, страховиків, професійних уча-

сників фондового ринку) до консолідованого 

(регулювання декількох секторів фінансового 

ринку одним наглядовим органом) підходу 

нагляду. 
Зарубіжний досвід функціонування нагля-

дових органів за фінансовими ринками, побу-

дованих на основі консолідованого підходу 

дає можливість узагальнити переваги та недо-

ліки такої структури, наведені в табл. 1. 
Відповідно до статті 29 Закону України 

«Про фінансові послуги та державне регулю-

вання ринків фінансових послуг» регулятор 

здійснює пруденційний нагляд, який базується 

на регулярному проведенні оцінки загального 
фінансового стану фінансової установи, ре-

зультатів діяльності системи та якості управ-

ління нею, дотриманні обов’язкових норма-

тивів та інших показників і вимог, що обме-

жують ризики за операціями з фінансовими 

активами [6]. 
Основними напрямами пруденційного на-

гляду є додержання встановлених критеріїв 

та нормативів щодо: 
1) ліквідності; 
2) капіталу та платоспроможності; 
3) прибутковості; 
4) якості активів та ризиковості операцій; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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5) якості систем управління та управлінсь-

кого персоналу; 
6) додержання правил надання фінансових 

послуг. 
 

Таблиця 1 
Переваги та недоліки наглядових органів держави за фінансовими ринками 

на основі консолідованого підходу 
 

Переваги консолідованого підходу Недоліки консолідованого підходу 
1. Економія бюджетних коштів (фінан-

сування наглядового органу) 
1. Низька ефективність нагляду в перехідний пе-

ріод 
2. Мінімізація дублювання функцій ре-

гулюючого органу 
2. Не врахування особливостей окремих секторів 

фінансової системи 
3. Прискорення обміну інформаційними 

ресурсами 
3. Наявність альтернативних схем взаємодії між на-

глядовими органами без проведення вартісних ре-

форм 
4. Формування колегіального органу уп-

равління на квотній основі від визначе-

них професійних груп 

4. Відсутність гарантій, що при неефективному на-

гляді здійснюваному окремими органами, їх інтег-

рація призведе до підвищення ефективності на-

гляду 
5. Створення правил для всіх ринків на 

основі єдиних принципів нагляду 
5. Можливість втрати висококваліфікованих кадрів 

при проведенні реорганізації секторальних органів 

нагляду 
6. Сприяння крос-продажу (взаємного 

продажу) фінансових продуктів 
6. Ймовірність впливу політичних сил на процес 

формування регулятора 
7. Уникнення протиріч у регулюванні 

фінансового ринку, моніторинг за всім 

ринком і швидкість оперативного адек-

ватного реагування 

7. Зловживання при зміні чи оновленні законодав-

ства з регулювання ринків фінансових послуг, з ме-

тою зниження ефективності функцій єдиного ор-

гану нагляду 
8. Стимулювання міжнародного співро-

бітництва з координації фінансового ри-

нку 

 

 
Джерело: Складено авторами на основі [3; 4; 8; 10]. 
 

У процесі розвитку системи пруденцій-

ного нагляду регулятор переходить від фо-

кусування нагляду на перевірках дотри-

мання фінансовою установою вимог та пра-

вил провадження страхової діяльності до 

оцінки її внутрішньої системи управління 

ризиками. З цією метою страхові компанії 

зобов’язані запровадити внутрішню сис-

тему управління ризиками, побудовану з до-

триманням встановлених єдиних вимог [11]. 

Застосування стандартного для всіх підходу 

дозволить зменшити системний ризик ри-

нку страхування та здійснювати державний 

нагляд з урахуванням оцінки ризиків. 
Політика державного нагляду з урахуван-

ням оцінки ризиків охоплює такі аспекти дія-

льності страховиків [12, с. 240]:  
1) капіталізація (належний рівень статут-

ного капіталу та резервів);  
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2) страхові продукти (правила страху-

вання); 
3) інвестиційна діяльність (розміщення ко-

штів страхових резервів в активи визначених 

категорій, що відповідають вимогам якості та 

диверсифікації);  
4) перестрахування (власне утримання та 

вимоги до перестраховиків);  
5) резерви (розрахунок всіх видів страхо-

вих резервів відповідно до облікової політики 

страхової компанії);  
6) рівень чистих активів та розрахунок від-

повідно до справедливої вартості активів;  
7) відносини з афілійованими особами;  
8) системи управління, внутрішні правила, 

процедури прийняття рішень. 
Здійснення державного нагляду з ураху-

ванням оцінки ризиків відбувається через мо-

ніторинг діяльності страховиків щодо управ-

ління активами і пасивами з урахуванням ри-

зику. Тобто нагляд поширюється на якісні ас-

пекти діяльності страховиків та сприяння ро-

зкриттю споживачам страхових послуг клю-

чових елементів системи управління ризи-

ками страховика [13, с. 24]. 
У економічній літературі відбувається роз-

межування правило- пов’язаних та дискрецій-

них методів регулювання та нагляду. Пра-

вило- пов’язаність методів регулювання та 

нагляду означає, що кожне відхилення від ви-

мог законодавства чи органів нагляду має пе-

вні наслідки (санкції), які встановлюються 

апріорі. Дискреційні методи передбачають 

певну свободу дій як при ініціюванні санкцій, 

так і їх виборі. Зазначені терміни перепліта-

ються з термінами кількісного та якісного ре-

гулювання, які пов’язані з методом оцінки ри-

зику (причини). Кількісне регулювання базу-

ється на показниках, що охоплюються кількі-

сно, наприклад, показниках звітності [14, с. 

31]. 
Проектом Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо викла-

дення Закону України «Про страхування» у 

новій редакції передбачається встановлення 

нових норм законодавства у сфері страхових 

відносин спрямованих на гармонізацію нор-

мативно-правових актів з питань регулю-

вання діяльності страхових компаній із Дире-

ктивою Європейського Парламенту та Ради 

№ 2009/13 8/ЄС Платоспроможність II [15], 
зокрема, в частині встановлення вимог щодо 

платоспроможності на основі оцінки ризиків 

та якості активів страховика, фінансової стій-

кості (введено терміни «пруденційний норма-

тив» та «регулятивний капітал»), звітності, 

системи розкриття інформації, системи уп-

равління ризиками страхових компаній, і від-

повідного перегляду повноважень регулятора 

в цій сфері [16]. 
Вимоги до ведення страхової діяльності 

відповідно до Директиви Європейського 

Парламенту та Ради № 2009/13 8/ЄС Плато-

спроможність II складаються, аналогічно 

базельським правилам у банківській сис-

темі, з трьох складових: перша - кількісних 

вимог до фінансових ресурсів (вимог до 

страхових резервів, мінімально необхідного 

обсягу капіталу, нормативної маржі плато-

спроможності, правил розміщення страхо-

вих резервів); друга - якісних вимог (вимог 

до внутрішніх систем контролю і управ-

ління ризиками, принципів пруденційного 

нагляду, якості корпоративного управ-

ління); третя - ринкової дисципліни (вимог 

до прозорості та публічного розкриття інфо-

рмації про діяльність фінансової установи) 

[17, с. 415]. 
Пруденційні нормативи, згідно з Проектом 

Закону «Про страхування», є установленими 

нормативно-правовими актами Уповноваже-

ного органу нормативами, зокрема щодо пе-

ревищення розміру наявного регулятивного 

капіталу над розміром, установленим законо-

давством (достатності капіталу), відповідно-

сті строків активів строкам виконання зо-

бов’язань (ліквідності), ступеня диверсифіка-

ції портфеля страхових зобов’язань та 
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портфеля активів, якими представлені техні-

чні резерви (диверсифікованості). 
Наявність ефективного регулювання, яке 

здатне своєчасно вжити необхідних заходів 

для недопущення розвитку несприятливих 

подій є важним фактором у стабільності інте-

грованого страхового ринку. 
Одним із ключових завдань реалізації Ком-

плексної програми розвитку фінансового сек-

тору України до 2021 року, є: 
• стабілізація роботи фінансового сектору 

шляхом підвищення ефективності функці-

онування системи державного регулю-

вання фінансового ринку,  
• подальшої розбудови інфраструктури фі-

нансового ринку та посилення системи 

захисту прав та інтересів споживачів фі-

нансових послуг [18]. 
У зв’язку з цим, пріоритетними напря-

мами подальшого розвитку страхового ри-

нку України є: 
1) посилення конкурентоспроможності ві-

тчизняних страхових компаній шляхом підви-

щення рівня їх капіталізації відповідно до ви-

мог Директиви Європейського Парламенту та 

Ради № 2009/138/ЄС Платоспроможність II, 

постійного зростання професіоналізму кад-

рів, впровадження сучасних принципів інвес-

тування, технологій та стандартів діяльності, 

розвитку інституту ризик-менеджменту; 
2) підвищення ефективності державного 

нагляду та регулювання на основі оцінки ри-

зиків з наближенням до стандартів Міжнаро-

дної асоціації органів страхового нагляду; 
3) створення умов для забезпечення пос-

тійного обміну інформацією між Нацкомфін-

послуг та органами страхового нагляду інших 

країн про діяльність страховиків, перестрахо-

виків, їх філій, страхових посередників та 

страхових груп (страхових холдингів) на під-

ставі багатосторонніх міжурядових угод; 
4) підвищення ролі об’єднань професійних 

учасників страхових відносин і встановлення 

їх тісного співробітництва з регуляторами; 

5) впровадження дієвої системи захисту 

прав і законних інтересів споживачів страхо-

вих послуг; 
6) створення системи гарантування стра-

хових виплат за договорами страхування 

життя. 
Забезпечення ефективного функціону-

вання та розвитку ринку страхових послуг в 

Україні можливе при вирішенні таких актуа-

льних завдань: 
1) забезпечення прозорості та відкритості 

ринків фінансових послуг та захист інтересів 

споживачів фінансових послуг; 
2) впровадження системи пруденційного 

нагляду за небанківськими фінансовими уста-

новами та перехід на систему нагляду на ос-

нові оцінки ризиків; 
3) вдосконалення роботи тимчасових адмі-

ністрацій, механізмів стабілізації та фінансо-

вого оздоровлення небанківських фінансових 

установ; 
4) впровадження системи гарантування 

учасників страхових платежів за договорами 
страхування життя; 

5) впровадження коефіцієнтів адекватно-

сті капіталу, диверсифікації активів та якості 

активів, які обмежують ризики операцій стра-

ховиків з фінансовими активами; 
6) за допомогою комплексу програмних 

продуктів здійснення поетапного скорочення 

звітного періоду та строків подання страхо-

вими компаніями наглядової інформації та 

звітності до державного регулятора (від квар-

тального до щоденного), і виключно в елект-

ронному вигляді. 
Висновки. Отже, зростаюча складність 

страхових продуктів, механізми передачі 

ризиків і внутрішні моделі управління стра-

ховою діяльністю вимагає більш високого 

рівня прозорості перед регулюючим орга-

ном з метою здійснення заходів 
щодо запобігання настання неплатоспромо-

жності страхових компаній. Чинні нормати-

вно-правові вимоги до системи 
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забезпечення платоспроможності страхових 

компаній в Україні з огляду на зарубіжний 

досвід є недостатніми і потребують удоско-

налення. 
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ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ ТА СИМВОЛІКА ФІТОНІМІВ 
У РОМАНІ МИРОСЛАВА ДОЧИНЦЯ 

«ВІЧНИК. СПОВІДЬ НА ПЕРЕВАЛІ ДУХУ» 
 

Людмила МИХИДА, 
кандидат філологічних наук 

Кропивницький будівельний коледж 
 

У творах житійного жанру поряд із систе-

мою зображально-виражальних засобів особ-

ливе місце належить символізації. Звісно, до 

цієї складової творів, письменники почали 

звертатися і активно її використовувати ще з 

часів романтизму. У той час найбільш попу-

лярними були символи із категорії міфів.  
Одним із перших дослідників, що присвя-

тили свої праці тлумаченню символів був 

Фридрих Вільгельм Йозеф фон Шеллинг. У 

подальшому до пояснень ролі концепції сим-

волів звертався Й. В. Ґете, який вважав, що 

мистецтво у всіх його проявах є своєрідним 

символом. Деякий час вважалося, що поети-

чні твори романтиків повинні бути обов’яз-

ково наповнені різноманітними символами і, 

відповідно вимагають їхнього адекватного 

розуміння і інтерпретації. 
Сучасна культура зіштовхується з частко-

вою втратою «питомого символічного знання 

– знання не тільки змісту тих чи тих символів, 

але і їх онтологічного і культового значення» 

[2, с. 75]. Саме тому проблема вивчення різ-

нобічних аспектів символіки, конкретних по-

етичних символів у художньому творі, викли-

кає постійний інтерес з боку сучасних літера-

турознавців і є актуальною. 
На нашу думку, інтерпретація конкретного 

символу, передбачає вивчення та тлумачення 

як смислів, так і шляхів їхнього «застосу-

вання» у текстовій структурі твору, а відпо-

відно і творенні чи розкритті психологічного 

стану певного образу.  
Символи є одними із найважливіших еле-

ментів культурної пам’яті. Але вони мають 

двояку природу. З одного боку, це інваріант-

ність їх сутності, адже бувають випадки, коли 

за різних обставин, вони трактуються по різ-

ному. З іншого, символ має особливість вно-

сити корективи у сприйняття певного контек-

сту або надавати додаткову інформацію. 
Отож, у даній студії ми ставимо собі на 

меті розкрити деякі тлумачення сучасного 

розуміння суті символів як літературознав-

чого поняття на прикладі роману М. Дочинця 

«Вічник. Сповідь на перевалі духу». 
З перших рядків роману «Вічник. Сповідь 

на перевалі духу» М. Дочинець дає можли-

вість зрозуміти читачеві, що він порине у не-

звичайний світ сповнений життєвих перепи-

тій, випробувань з елементами пригод і зна-

йомством з чимось потойбічним, незбагне-

ним і навіть чарівним. 
Особливе місце у тексті твору займають 

сакральні символи. Увесь життєвий шлях Ві-

чника пов’язаний з вірою в Господа, його 

присутність герой відчуває завжди. Він звер-

тається до нього в молитві і пораді, сповіду-

ється йому і просить прощення. Не менш ва-

жливим у романі є значення хреста, натіль-

ного хрестика, розп’яття. Хрест є знаком на-

шого відкуплення від гріхів, він завжди ви-

ступає символом спасіння. Перше, що зробив 

карпатський самітник – змайстрував хрест і 

мав місце для молитви. Знайшовши останки 

свого ворога – жандарма Ружічки, який вкрав 

у Андрія кохання. Він згадав, що під час бійці 

із суперником зірвав у нього хрестик і тепер 

покійний «повернувся, прийшов» за ним. 
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Сакральне навантаження має і Чорний ліс 

– лісна чаша, несе у собі подвійне значення: 

перше – лоно, у якому переродився герой, і 

друге – як символ біблійної чаші іспитів долі, 

що випали на його долю. 
Книга, яку знайшов карпатський відлюд-

ник, теж виступає, як символ біблійного тай-

ного письма: «… хист писемний – то дар Свя-

того Духа. Письмовець, як волхв, що виправ-

довує перед лицем Господа перебування 

свого народу на землі» [3, с 154]. 
Землею обітованою називає хлопець свою 

малу батьківщину, коли не надовго поверта-

ється у свої краї: «... се був новий Єрусалим. 

Незнищенна лірика і романтика витали тут у 

сльотаві дні 1938-го» [3, с. 171]. 
Серед ужиткових предметів, що найперше 

виразно подає автор в якості символу є ніж. 

Ця, на перший погляд, побутова річ насправді 

несе у собі особливий контекст і налаштовує 

читача, на те що протистояння головного ге-

роя ще тільки починається. Адже, одвічний 

елемент спротиву (ніж) завжди був обов’язко-

вим інструментом у всі часи протистоянь і бо-

ротьби українців ще з прадавніх часів.  
Друга художня деталь, що впадає в око чи-

тачу – рання весна. Саме ранньої весни стався 

переломний момент у житті майбутнього Ві-

чника – обірвалися будь-які зв’язки із людсь-

ким світом і він став вимушеним самітником. 

Відомо, що у часи, коли українці були язич-

никами, Новий рік святкувався весною. Бо 

саме навесні відбувається відродження при-

роди і все навкруги ніби перероджується – во-

скресає. Так і у житті героя роману саме наве-

сні розпочинається новий відлік життя.  
Особливого значення має у романі вогонь. 

У вимушеного самітника було своє, особливе 

ставлення до цієї стихії. Адже здавна люди 

розуміли, що вогонь може бути як спасите-

лем, помічником, зброєю для захисту, так і 

кривдником. За часів язичницької віри украї-

нці зверталися до вогню, як до живого ство-

ріння: «Огонь-богач, не йди од нас. Хто тебе 

буде звати, не йди з хати!», вони вірили, що 

вогонь є символом сімейного затишку і ща-

стя, від обігріє, нагодує і полікує. Саме вогонь 

рятує самітника від голоду: запікає рибу, 

м’ясо; зігріває у холодну пору року: під час 

протистояння з риссю, Андрій отримав гли-

бокі поранення, отож знезараження і зупинку 

крові він робив вогнем – припікав. Вогонь си-

мволізує силу сонця, володар вогню асоцію-

ється із владою та уособлює у собі образ ду-

ховної енергії. Тобто, за задумом М. Дочи-

нця, символіка стихії вогню повинна підкрес-

лити особливе призначення Вічника з перших 

хвилин як він підкорив цю стихію у Чорному 

лісі. Також вогонь є символом удосконалення 

і переродження. 
Антиподом вогню є інша стихія – вода. Ця 

стихія є символом життя. Героя роману весь 

час оточує вода – озеро багате на рибу, водо-

спади з солоною водою, джерела з цілющою, 

які розташовані із певною періодичністю по 

усьому шляху до лісового «господарства» 

бранця Карпат. Вода завжди є присутньою у 

обрядовості українців, бо саме з води ми ви-

ходимо, водою нас омивають після наро-

дження і коли покидаємо цей світ. Вода є си-

мволом безсмертя, асоціюється з інтуїтивною 

мудрістю людини.  
Особлива увага приділена автором у про-

цесі опису рослинного світу Чорного лісу та 

Сибірської тайги, де Вічнику (тоді його звали 

Монах) доводилося відбувати покарання. На-

приклад, часто зображуються сцени «розмов» 

з деревами, коли карпатський Робінзон 

освоює нові території, будує житло, займа-

ється мисливством. Найчастіше читач спосте-

рігає «співпрацю» із дубом. У фольклорі ук-

раїнців дуб є символом молодих чоловіків, 

уособленням фізичної міцності і величі їх 

сили та духу.  
Ще одне дерево, що досить часто зустріча-

ється у тексті роману – це клен. У багатьох 

народів воно символізує енергетичний потен-

ціал усього людства і має здібність віддавати 
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його. Вважається, що це дерево допомагає 

віднайти в собі впевненість, душевну рівно-

вагу і концентрувати внутрішню енергію.  
Здавна символом процвітання і оновлення 

в українців вважається бук. Також це дерево 

є уособленням величі, честі і перемоги, стій-

кості і життєвих сил. Шанобливе ставлення 

до цього дерева і у героя роману «Вічник», 

адже саме у бука він просить сили і мудрості. 
Особливе місце у творі займають описи лі-

кувальних ефектів чудодійних трав. Серед рі-

зноманіття трав ми хочемо виокремити ті, що 

найчастіше були уживані чи використовува-

лись героєм роману. Наприклад: подорожник 

– лікарські якості якого часто використовував 

самітник Андрій, у даному випадку ще й ви-

ступає символом дороги, що чекає хлопця у 

майбутньому; шавлія, яку головний персонаж 

часто вживав, як приправу до їжі, в українсь-

ких переказах є уособленням очищення; ци-

буля являє собою не тільки страву і профіла-

ктичний засіб від застуди, а й є оберегом, що 

захищає від усіляких напастей; часник має 

двояке трактування: перше – його часто вико-

ристовують як оберіг від нечистої сили,. Існує 

навіть повір’я, що часник настільки сильна 

рослина, що здатен захистити не тільки від 

міфічних лісових мешканців (мавок, лісови-

ків), а й від вампірів. А друге – його вважають 

«бісівським зіллям». На нашу думку, у романі 

«Вічник» часник символізує захисника голо-

вного персонажа від потойбічних сил. 
Цікавим рослинним персонажем ми знахо-

димо кульбабу – «подуєш – і розлетиться на 

всі боки. Впала пушинка, і насінина мізер-

ними зазубринами чіпко хапається за ґрунт» 

[3, с.135]. на неї звертає увагу Андрія його 

вчитель Джеордже, він порівнює людей з тра-

вами: « Вони – як трава під стопами Господі» 

[3, с.138]. 

Головний герой настільки став своїм у 

світі природи Чорного лісу, що відчував себе 

його частиною: «… навчився я чути своє се-

рце, розуміти своє тіло; […] як навчився пог-

лядом обеззброювати звірів і вдихом розгаду-

вати тайну трави; як птиці показували мені 

поживу, а листя – час днини; як пучками па-

льців навчився я чути наближення дощу, а во-

лоссям – прихід грози; як пізнав віщування 

зорепаду, мову ріки з берегами, бесіду вітру з 

пожухлою травою і потаємний смисл відлу-

нку, що посилає скала скалі…» [15, с. 188-
189]. 

І, звичайно, не можна розповідати про Ка-

рпати та життя в цій місцині, не згадавши язи-

чних богів та символи, що тяжіють до тих да-

леких часів, коли горяни сповідували іншу 

віру. Язичництво залишило глибокий слід у 

генетичній пам’яті українців. Наприклад свя-

ткування масляної – млинці – символ сонця, 

крашанки на Паску – символ вічного життя, 

Зелені свята, коли зелом прикрашали все 

обійстя, тим самим відганяючи нечисту силу, 

свято Івана Купала пошуки цвіту папороті, 

що дає можливість розуміти мову фауни 

тощо.  
На нашу думку, автор досить часто вико-

ристовує багаторівневе смислове наванта-

ження, що спонукає читача мислити, шукати 

логічні пояснення, співпереживати разом із 

персонажами. 
За допомогою символів митець сформував 

художній світ із значно глибшим смисловим 

значенням, це допомагає краще сприймати і 

розуміти творчий задум письменника. Сим-

воли у романі М. Дочинця «Вічник. Сповідь 

на перевалі духу» сприяють ще й розумінню 

самобутності автора, відчути особливості 

життя мешканців Карпат, зануритись у атмо-

сферу автентичності. 
Джерела: 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КОНТЕНТУ 

 
Юрій НЕМЧЕНКО, 

Олександр КУЧМЕНКО  
 

В умовах невпинного зростання об’ємів ін-

формаційних потоків, які тиснуть на свідо-

мість пересічного громадянина, педагоги від-

мічають зниження зацікавленості молоді у на-

вчанні. В умовах зростаючого авторитету со-

ціальних мереж та відкритих джерел інфор-

мації, авторитет учителя, який використовує 

традиційні моделі навчання, постійно знижу-

ється. Однією із причин такого стану речей 

стали кардинальні технологічні зміни, що 

спричинило формування нового покоління 

(народжені після 2000 р.) або ж міленіуми. 

Вони виросли в цинічному середовищі спов-

неному недовіри, в період, коли державні та 

суспільні відносини перебувають в умовах 

постійної трансформації. «Покоління Міле-

ніум» повністю перевернуло соціальні пра-

вила та багатовікові традиції. У житті вони 

керуються правилом яке звучить «подбай про 

себе сам, будь вільний від зобов’язань, не зве-

ртай уваги на ідеї та принципи».  
В таких умовах базові соціальні поняття: 

дружба, єдність, відданість, взаємодопомога 

втратили цінність. Інструменти які викорис-

товувалися для формування особистості втра-

чені. Зв’язки перейшли у віртуальну пло-

щину. Головною справою стало формування 

привабливого віртуального віддзеркалення 

особистості. Арсенал потенційних викорис-

товуваних елементів безмежний, тож протест 

унеможливлено. Навіть відмова від ство-

рення віртуального образу стає своєрідним 

образом який зазнає технологічної оцінки. 

Минулі «Послухай» і «Почуй» програли без-

надійному «Проінтерпретуй мене правильно» 

[1].  

Світ невичерпного надлишкового інфор-

маційного навантаження формує в свідомості 

сучасника клаптикове мислення, що створює 

умови для сприйняття світу як ряду практи-

чно непов’язаних подій і фактів. Як не пара-

доксально, проте в умовах відкритого дос-

тупу до необмежених інформаційних ресур-

сів створились умови, що значно знизили ін-

телектуальні здібності молодого покоління. 

Це обумовлено невмінням виокремити та зо-

середити увагу на головних та істотних моме-

нтах навчального матеріалу, ускладненням 

процесу опрацювання, сприйняття, засвоєння 

та використання інформації [2]. Превалю-

вання в сучасній освіті символьної та лінійної 

структури викладення матеріалу є причиною 

нераціонального використання навчального 

часу, що стримує процес розумової діяльності 

та творчий пошук.  
Фізіологи встановили, що більше 80 % ін-

формації людина отримує оптичними кана-

лами (зоровий аналізатор). Також відомо про 

різну швидкість обробки даних. Так вважа-

ється, що пропускна спроможність каналів ін-

формації лінією «вухо-мозок» дорівнює 50 

тис.біт/с, а лінією «око-мозок» — 50 міл.біт/с. 

Ці дані дозволяють зробити висновок про не-

обхідність обов’язкового поєднання учите-

лем словесних і візуальних методів навчання. 

Видатний філософ і математик В. Лейбніц 

стверджував, що «візуалізація гарний засіб 

проти невизначеності слів» [3, с. 4]. 
Одним із шляхів подолання цих протиріч є 

використання інструментів візуалізації навча-

льного матеріалу. Ця ідея була запропонована 

психологом Тоні Б’юзен. На його думку, ви-

користання візуалізації навчального 
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матеріалу дозволить задіяти в більшій мірі 

можливості головного мозку людини, адже 

ефективність навчання знаходиться в прямій 

залежності від якості репрезентації великих 

масивів інформації у компактних візуальних 

об’єктах, від умінь та навичок узагальнювати 

навчальний матеріал, здійснювати перехід від 

лінійного мислення до структурного, систем-

ного. Такий підхід, спираючись на ключові 

поняття та вибудовуючи взаємозв’язки між 

ними, сприяє формуванню цілісного та збала-

нсованого розуміння навчального матеріалу. 

Отже, візуалізація – це створення та пред-

ставлення графічного образу текстової чи 

математичної інформації, що робить її нао-

чною, а отже, зручнішою для аналізу та 

осмислення. 
В сучасних умовах у педагогіці виділяють 

кілька принципів, за якими здійснюється кла-

сифікація видів візуалізації, що відобража-

ється способами моделювання окремого 

знання або організованого набору знань [4]. 

Під терміном «візуалізація», як правило розу-

міють не лише відтворення зорового образу, 

але й процес інформаційного конструювання 

структури досліджуваного об’єкта. У процесі 

візуалізації навчального матеріалу викорис-

товуються різні форми та методи – від тради-

ційних діаграм, графіків, таблиць, структу-

рно-логічних схем до інтелект-карт, стратегі-

чних карт, інформаційної графіки, навчаль-

них презентацій то що. Відображення думок 

на папері в графічній формі дозволяє людині 

наочно бачити процес мислення, що сприяє 

формуванню навичок ефективно думати і 

вносити корективи у процес мислення. За до-

помогою графічних образів структурований 

навчальний матеріал, використовуючи знаки-
сигнали (символьні, графічні, словесні), при-

водиться в певну систему, що дозволяє ство-

рювати зорову опору взаємозв’язків його еле-

ментів. 
Отже, суть методу полягає в тому, щоб пе-

вним графічним способом зафіксувати свої 

думки на папері (екрані), впорядкувати їх та 

отримати цілісну картину [5].  
Розглянемо найбільш використовувані те-

хнології візуалізації. 
Інтелект-карти Це універсальний спосіб 

організації інформації, адаптований для мак-

симально продуктивного сприйняття мозком. 

Технологія вчить мислити у новій площині, 

залучаючи до активної роботи обидві півкулі 

мозку. Думки та висновки викладаються у 

зручному форматі, з довільним додаванням 

малюнків та інших допоміжних елементів. 

Найпопулярніша схема містить декілька 

складових: ключові слова з теми, графічні зо-

браження, стрілки, що поєднують між собою 
різні блоки. Все це покликано формувати ін-

туїтивне сприйняття інформації. 
Інтерактивні підручники (книги) Це 

спосіб представлення звичного формату книг, 

з використанням в комп’ютерних технологій. 

У книзі текст доповнюється 3D моделями, ау-

діо, відеоматеріалами та тематичними аніма-

ціями. 
Інтерактивні стрічки часу представля-

ють навчальний матеріал у хронологічному 

порядку за допомогою візуальних образів. 

Створення часової шкали використовують як 

для перевірки знань так і під час вивчення но-

вого матеріалу. 
Інтернет-меми. Інформація, представлена 

в лаконічній і гумористичній формі, з метою 

привернення увагу користувачів. Найпопуля-

рнішими є Інтернет-меми у форматі зобра-

ження із влучним жартівливим текстовим по-

ясненням. 
Скрайбінг – метод який поєднує розповідь 

чи пояснення, що супроводжується створен-

ням схематичних малюнків, які відтворюють 

ключовий зміст сказаного. Завдяки залу-

ченню цього прийому можна, розповідаючи, 

підкріплювати сказане графічними образами 

у максимально зрозумілому і привабливому 

для слухача форматі. 

https://naurok.com.ua/post/intelekt-karta-mistectvo-misliti-shirshe
https://naurok.com.ua/post/knigi-yaki-ozhivayut-interaktivni-dodatki-yaki-roblyat-knigu-spravzhnim-divom
https://naurok.com.ua/post/resurs-timegraphics-yak-stvoriti-interaktivni-strichki-chasu
https://naurok.com.ua/post/osvitniy-trend-vikoristannya-internet-memiv-na-urokah
https://naurok.com.ua/post/metod-skraybing-yaskrave-podannya-navchalnogo-materialu
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Список прийомів та методів візуалізації ін-

формації на цьому не обмежується. До того ж 

слід зауважити, що для використання цих та 

подібних методів створено досить велику кі-

лькість спеціалізованих графічних редакто-

рів, частина з яких може використовуватися 

безкоштовно. 

Таким чином, використання цих методів 

сприяє формуванню візуальних образів нав-

чального матеріалу, що дозволяє учням та 

студентам вибудовувати цілісну картину дос-

ліджуваного об’єкту та більш легко встанов-

лювати взаємозв’язки між структурними еле-

ментами системи. 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ НА ЗАКАРПАТТІ 
 

Едвард-Ласло РЕКА  
 

Protestantism in Transcarpathia 
The article considers the historical preconditions for the spread of Reformation ideas and the 

formation of Protestantism in Transcarpathia through the prism of our region’s membership in 
various state formations. After the publication of Martin Luther’s theses on the remission of sins, 
Protestantism spread rapidly throughout Europe, including penetrating the territory of Historical 
Transcarpathia. 

The key role in the spread of Protestantism belongs to the feudal lords. The main denominations 
were Lutheranism and Calvinism. Lutheranism was usually practiced by feudal lords, and Calvinists 
were burghers, peasants. In addition, sectarianism spread. The Hungarian nobility sought not only 
to protect Protestantism, but also to preserve its privileged position. One of the negative factors was 
the foreign presence in the territory of Historical Transcarpathia and the threat from foreign states. 

The next negative factor was the denationalization or assimilation of the local population. 
Subsequently, the Protestant Church has somewhat strengthened its influence on various segments 
of the population of Transcarpathia, mainly Hungarian and German nationalities. Under the slogans 
of Protestantism, a number of revolutionary demonstrations took place, directed both against 
Austrian enslavement and against the danger of further Turkish expansion. As a result of the policy 
of "enlightened absolutism, which was conducted under the leadership of Joseph II, in the late XVIII 
century. Protestants gained certain rights and returned land and privileges. 

After the First World War, the situation changed with the entry of Transcarpathia into the newly 
created state - Czechoslovakia, which is considered a model of democracy. For a long time, the 
Czechoslovak authorities did not recognize the Reformed Church, which carried out enormous 
spiritual activity. With the annexation of Transcarpathia to Hungary in 1939, the Transcarpathian 
Reformed Church became a structural unit of the Hungarian Reformed Church.  

Key words: theses on the essence of "indulgences", Martin Luther, Wittenberg, Protestants; 
Protestantism, Semigrad, Lutheranism, Calvinism, Lutherans, Calvinists, gentry, sectarianism, 
Aryans, Catholics. Catholic Church, Transylvania, Potissya, Presov Region, Tatra Region, 
Protestant Movement, Reformation, Augsburg Sejm, feudal lords, nemesis, magnates, dean’s office, 
magnate rights and privileges, Jesuits, expansion, Ruthenians, visitation protocols assimilation, 
denationalization, enlightened Catholicism, Greco-Catholic absolutism , irredentist orientation, 
intelligentsia, peasantry. 
 

У статті розглядається історичні передумови поширення реформаційних ідей та стано-

влення протестантизму на Закарпатті крізь призму перебування нашого краю в складі різних 

державних утворень. Після оприлюднення тез Мартіна Лютера про відпущення гріхів проте-

стантизм швидко поширюється по території Європи, в тому числі проникає на територію 

Історичного Закарпаття. 
Ключова роль в поширенні протестантизму належить феодалам. Основними напрямками 

які сповідували були лютеранство та кальвінізм. Лютеранство як правило сповідували саме 

феодали, а кальвіністами були міщани, селяни. Окрім цього поширювалось сектантство. 
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Угорська знать прагнула не лише захист протестантизму, але й збереження власного приві-

лейованого становища. Одним з негативних факторів була іноземна присутність на терито-

рії Історичного Закарпаття та загроза з боку іноземних держав. 
Наступним негативним фактором була денаціоналізація або асиміляція місцевого насе-

лення. Після протестантська церква дещо посилила свій вплив на різні верстви населення За-

карпаття, переважно угорської та німецької національностей. Під гаслами протестантизму 

відбулося ряд революційних виступів, спрямованих як проти австрійського поневолення, так 

і проти небезпеки подальшої турецької експанції. 
Внаслідок політики «освіченого абсолютизму, яка проводилась під керівництвом Йосифа 

II, наприкінці XVIII ст. протестанти отримали певні права та повернули землю і привілеї. 
Після Першої світової війни ситуація де що змінилась з входженням Закарпаття до складу 

новоствореної держави – Чехословаччини, яку вважають взірцем демократії. Довгий час че-

хословацька влада не визнавала реформатську церкву, яка проводила величезну духовну діяль-

ність. З приєднанням Закарпаття до Угорщини в 1939 р. Закарпатська Реформатська Цер-

ква, стає структурною одиницею Угорської Реформатської Церкви. 
Ключові слова: тези про суть «відпустів», Мартін Лютер, Вітенберг, протестанти; про-

тестантизм, Семиграддя, лютеранство, кальвінізм, лютерани, кальвіністи, шляхта, секта-

нтство, аріями, католики. католицька церква, Трансільванія, Потисся, Пряшівщина, Татран-

щина, Протестанський рух, реформація, Аугсбурзький сейм, феодали, немеші, магнати, дека-

нат, магнатські права та привілеї, єзуїти, експансія, русини, візитаційні протоколи, асиміля-

ція, денаціоналізація, освічений абсолютизм, греко-католики, православні, римо-католики, 

іредентистське спрямування, інтелігенція, селянство. 
 

Політична ситуація в Закарпатті, як і в усій 

Північній та Західній Угорщині, ускладнюва-

лась поширенням реформації та запроваджен-

ням унії. Реформація почалась в Німеччині, 

але невдовзі перекинулась на сусідні країни. 

В той час у Віттенберзі жив чернець ордену 

августинів − Мартін Лютер, професор. Коли в 

1517 р. він публічно виступив зі своїми те-

зами про суть «відпустів», прибивши їх на 

двері костела у Вітеннберзі, зовсім не споді-

вався, що започаткував могутню хвилю но-

вого руху, яка завдала Католицькій Церкві та 

папству страхітливої рани, і різними спосо-

бами надзвичайно швидко пошириться всією 

Європою. Реформація XVI ст. нагадувала як-

усь світову революцію, яка відібрала в Като-

лицької Церкви величезну кількість вірних. 
Прихильників Лютера назвали протестан-

тами, коли вони запротестували проти наказів 

німецького сейму [1]. 

Вчені не дійшли висновку щодо з’ясування 

причин його виступу. Одні стверджують, що 

через славолюбство Лютер був роздратова-

ний тим, що він не розподіляв індульгенції, 

інші розповідають, що Лютер визнавав інду-

льгенції недійсними перед Богом, тому він 

оприлюднив на дверях церкви свій протест 

проти індульгенцій. У відповідь папа запро-

сив Лютера до Риму, а коли той відмовив − 

папа його відлучив від Церкви. Опісля Лютер 

публічно спалив буллу папи і проповідував 

проти індульгенцій, а також інших зловжи-

вань церкви. Цьому сприяло те, що він скасу-

вав духовенству і ченцям целібат, а світська 

знать отримала змогу відбирати великі церко-

вні маєтки. 
Трохи пізніше після Лютера в Швейцарії 

почали поширювати реформацію Цвінглі в 

Цюриху в 1518 році та Кальвін у Женеві в 

1532 році . Реформація відбулась у всіх дер-

жавах Європи. Для католицької церкви це 
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стало своєрідною трагедією. У Віттенберзі в 

той час навчались угорські студенти, зокрема 

спішські німці, які повернувшись в Угор-

щину, розповсюджували нові погляди. 
У Закарпатті також почали поширюватись 

лютеранство та кальвінізм. Лютеранство 

стали проповідувати феодали, які перейшли 

на бік реформації, й поширювали серед шля-

хти, а кальвінізм, який був непримиренний до 

інших релігій поширювався здебільшого в мі-

стах Угорщини і Семиграддя. Крім цих двох 

напрямів, поширювалося ще сектантство, а 

саме: новохрещені, аріяни, социніяни та ін. Їх 

переслідували і католики, і лютерани, і каль-

віністи, а вони переважно знаходились в 

Трансільванії. 
Прихильниками нової релігії виступали 

немеші і багаті міщани. Перші мріяли збага-

титись за рахунок обмеження землеволодінь 

монастирів, католицької церкви і частково 

магнатів. Міщани ж прагнули одержати ві-

льні права на торгівлю і ремесло. Ідеї рефор-

мації підтримувало і селянство, оскільки спо-

дівалось бодай частково звільнитись від фео-

дальних повинностей. Державні збори Угор-

щини ще у 1525 році забороняли реформацію 

і вимагали вигнання з країни лютеранів1. Але 

ця постанова мала зворотні наслідки – проте-

стантизм почав поширюватись ще активніше. 

Уже в 1530 р. протестанти на Аугсбурзькому 

сеймі виголосили своє віровизнання і тим від-

крили дорогу другому напрямку – протестан-

тизму. 
Протестантський рух – це перший фактор, 

що спричинив в XVI− XVIII ст. великі біди і 

страждання для українського народу на Зака-

рпатті. 
Михайло Лучкай відмічає у своїй праці 

«Історія карпатських русинів», що поши-

ренню реформаційного вчення сприяло і пос-

лаблення загального стану католицького та 

православного духівництва. «Вчення Лютера 

і Кальвіна, в Угорщині гігантськими кроками, 

знайшло отари без пастухів і зайняло владу, 

яка нікому не належала». Велика частина 

світського кліру разом з віруюючими гру-

пами переходила на бік протестантів. У комі-

татах Угочанському та Березькому не зали-

шилось жодного священника латинського об-

ряду [2]. 
Другий фактор – це турецька присутність 

на землях Історичного Закарпаття в Потиссі, 

Прящівщини й Татранщини. Насамперед це 

турецькі війни з Габсбургами і турецькі на-

біги, грабежі, нищення осель, захоплення та 

відведення населення в ясир. 
Від початку XVI ст. до кінця першого де-

сятиліття XVIII ст.(1526-1711) на території 

Закарпаття з малими перервами велись пос-

тійні війни між угорською шляхтою і Габсбу-

ргами. Вони починались ніби як релігійні – на 

захист протестантизму, а насправді метою 

угорської шляхти було збереження магнатсь-

ких прав, привілеїв та свобод, опір централі-

зації влади Габсбургів, а також особисті інте-

реси очільників тих повстань. Потрібно зазна-

чити, що Габсбурзький абсолютизм обмежу-

вав владу угорської шляхти, яка зовсім не 

дбала на користь країни, а накладала кожного 

разу великі обов’язки на підданих. Абсолю-

тизм зменшував експлуатацію підданих. На-

приклад, імператор Фердинанд I хотів у мен-

шій мірі уможливити свободу переселення 

підданих, але через протест шляхти здійснити 

того не зміг. Суперечності у поділі влади ко-

роля і шляхти з обмеженням прав і привілеїв 

останньої викликали повстання шляхти. Пе-

рші повстання мали нібито релігійне забарв-

лення. Реформація поширилась на Закар-

паття. Особливо в містах і до того ж між нім-

цями. Угорська шляхта стала реформатською 
не через віру, а щоб збільшити власні маєтки, 

відбираючи їх у латинської церкви й монасти-

рів. 
На бік реформації перейшло і ряд магнатів, 

які виступали проти абсолютизму Габсбургів 

і бачили своїх покровителів серед протестант-

ських князів Трансільванії. Приклад показали 
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колись ревні католики – графи Другети, які 

перейшли у протестантизм і підтримували 

Яноша Запольяї [3]. Спадкоємцями трону 

прагнули бути Габсбурги, а опонентом їм був 

угорський магнат Янош Запольяї, який і став 

королем. Крім того, сам король Запольяї був 

прихильником нової релігії, яку розповсю-

джував вогнем і мечем. Між Габсбургами і 

Заполяї розпалилась боротьба, яка велася на 

території сучасного Закарпаття, Прящівщини 

та Татранщини, тому що Угорщина в цей пе-

ріод була зайнята турками. В цій ситуації, на 

думку дослідників, прийшла третя проблема 

– протестантизм. Угорські магнати з радістю 

приєднались до реформатів, особливо тому, 

що колишні церковні маєтки латинських єпи-

скопів і монастирів забирали саме вони. Те-

пер магнати, які перед тим примушували ру-

синів приймати католицтво, почали з рефор-

матами нав’язувати русинам реформацію, і як 

наслідок − всіх русинів проголосили рефор-

матами, руських священників повиганяли з 

сіл. 
На думку дослідників реформація була на-

силлям над східним обрядом і значна кіль-

кість українського населення перейшла до рі-

зних протестантських церков: протестантів, 

лютеранів, кальвіністів, реформатів, євангелі-

стів, пресвітеріанів і тим самим денаціоналі-

зувались. 
Отже, нову релігію шляхта використову-

вала для власних інтересів. Поразка під Мога-

чем 9 серпня 1526 року, де загинули: угорсь-

кий король Людовік Ягелон; двоє латинських 

угорських архієпископів і чимало латинських 

єпископів, стала катастрофою для Угорщини. 

Вперше її окупували турки і володіли нею до 

1687 року. Багато угорських магнатів і латин-

ських єпископів втекло на Закарпаття, що 

принесло населенню небажаних викликів – 
визиск русинів, поширювання латинства, а 

також важливою проблемою залишалась бо-

ротьба за угорський трон. 

Реформація не однаково проходила в усіх 

частинах ранньомодерної Угорщини. Певні 

особливості спостерігались у північно-схід-

ній частині держави. Значний вплив на хара-

ктер реформаційних процесів мала соціальна 

та етнічна структура місцевого населення, по-

літичні процеси тощо. 
XVI століття було чи не найскладнішим 

століттям історії Угорщини: слабка королів-

ська влада, постійна боротьба між магнатсь-

кими угрупуваннями, турецька загроза, полі-

тичний поділ країни та ін. Із ганебною пораз-

кою угорської армії під Могачем у серпні 

1526 р. країна опинилась на межі зникнення. 

В умовах політичної боротьби та громадянсь-

кої війни, руїни і морального виснаження. Ре-

формація почала свій переможний шлях і діс-

талась до найвіддаленішого куточка під на-

звою Закарпаття. Своєрідний історичний роз-

виток та поліетнічне населення регіону впли-

вало і на характер Реформації. Першим 

угорським магнатом, який сповідував люте-

ранство вважається Петер Перені – могутній 

володар Північно-Східної Угорщини. Втім, 

характер протестантизму Перені на перших 

етапах викликав суперечки. У своєму місті 

Шарошпотоці в 1537 р. він ще відвідував слу-

жбу в римо-католицькій церкві. Певний час 

він охоче приймав у своєму дворі проповід-

ників, зокрема Матяша Деваї Біро. Прагнучи 

підтримки реформації вдавався до різномані-

тних засобів, навіть до застосування зброї. 

Представники цього знатного роду взяли ак-

тивну участь у руйнуванні декількох римо-ка-

толицьких монастирів, а саме в Шаро-

шпотоку та Требішові. 
У 1540-х роках за прикладом великих зем-

левласників реформацію підтримали середня 

шляхта та селянство. Після смерті останнього 

з Другетів у 1540 році Другети знову повер-

нулися у лоно католицької церкви. Подібні 

переходи мали місце і серед знаті Березького, 

Угочанського комітатів. Феодали та бюргери 

Мараморощини залишалися вірними 
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протестантизму. Вони захопили католицькі 

костьоли та їх маєтки. Особливу активність 

проявляли німецькі переселенці – поборники 

лютеранства. У середині XVI ст. нараховува-

лось понад 20 протестантських общин, але 

чисельність вірників була невеликою, оскі-

льки угорська і німецька мови, латинська об-

рядовість були незрозумілими більшості ру-

синів і румун. До протестантизму вони не тя-

глися [4]. 
Варто знати, що відмінності між католиць-

кими і протестантськими обрядами були не-

значні. Літургія змінювалась поступово впро-

довж десятиліть. Внутрішній інтер’єр церков 

суттєвих змін не зазнав. 
Центром протестантського (кальвіністсь-

кого) руху стали місто Берегово і села півден-

них районів Березького комітату. Перша про-

тестантська релігійна община організувалася 

у 1537 році, а в кінці XVI ст. майже в кожному 

населеному пункті були уже протестанти. У 

1545 році, в Берегові, відбулися два синоди 

протестантів, які проголосили кальвінізм ре-

лігією угорського населення [5]. 
У другій половині XVI ст. було чимало на-

селених пунктів де священники проводили 
богослужіння згідно зі швейцарським взір-

цем. В кінці 70-х років XVI ст. із 30 католиць-

ких вікарій Ужанського головного деканату 

не залишилось жодного. Монахів, які нале-

жали до різних орденів було вигнано. Церко-

вне майно включно з інвентарем і будівлями 

переходило протестантам. У 1554-1555 роках 

реформати скликали церковні з’їзди в Мука-

чеві, Сигеті, Берегові, Бардієві та інших міс-

тах. 
За Береговим протестантський рух охопив 

Мукачево, Ужгород, Севлюш, Хуст, Тячево, 

Солотвино та інші містечка, і частково села. 

Протестантизм зміцнився в Закарпатті як і в 

усій Північній Угорщині. Центром протеста-

нтизму в XVII ст. стало місто Дебрецен. Су-

тички між протестантами і католиками часто 

призводили до великих руйнувань, особливо 

в першій половині XVII ст. Для боротьби з 

протестантами в Закарпаття переселялися з 

Гуменного та інших районів Словаччини єзу-

їтські ордени, які повсюдно запроваджували 

терор [6]. Силою зброї єзуїти відбирали від 

протестантів і повертали католикам церкви з 

їх маєтками, а мирян змушували каятись. Іде-

ологи контрреформації вживали рішучих за-

ходів і щодо магнатів та немешів, які перехо-

дили до протестантизму. 
Їх звинувачували у зраді, переході на бік 

турків, позбавляли маєтків і привілеїв. 
Протестантська церква одержала певні 

права, а феодалам повернули землю і приві-

леї. 
У 1566 р. трансільванський сейм вирішив 

усіх православних русинів і волохів переве-

сти на кальвіністську віру. Закон, проголоше-

ний сеймом, не дозволяв жодної іншої релігії. 

Отже, на питання, яким способом поширюва-

лася нова віра в Історичному Закарпатті, від-

повідь така: реформація вводилася волею ма-

гнатів. Вони, як і перед тим, насиллям поши-

рювали латинство, так і тепер насильно по-

ширювали реформацію. 
Близько 1568 р. в Угорщині було лише три 

латинські єпископи, між ними один – Егерсь-

кий, інші два єпископи знеславились. Так, Ве-

спремський єпископ Мартін Когелеті одру-

жився з Варварою Другет, Пейчський єпис-

коп Андрій Дудич – з графинею Тарноскі. 

Звичайні священики та ченці також одружу-

вались. Реформатами стали майже всі відомі 

родини графів і баронів – Естергазі, Турзо, 

Бочкай, Другет, Форгач, Перені та інші.апри-

кінці XVI ст. сформувались протестантські 

церковні організації. 
Становище реформатської церкви усклад-

нене відсутністю єдності між лютеранством і 

кальвінізмом. Дуже швидко лютеранство 

втратило вплив на угорськомовне населення. 

Протиріччя виникли між представниками ор-

тодоксального лютеранського напрямку і так 

званими послідовниками Меланхтона. У 1577 
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р. було прийнято лютеранське віровчення. 

Воно передбачало об’єднання обох напрямів 

протестантизму, але результат був зворотній. 

Близько 1592 р. в Угорщині залишились 

тільки три католицькі магнати. Все дворянс-

тво прийняло віру або Лютера або Кальвіна. 

Маєтки Егерського єпископа захопив магнат 

Петер Перені. 
В той час вся Угорщина могла стати рефо-

рматською, якби між реформатами не виник 

розкол. Одна група реформатів проповіду-

вала погляди Кальвіна і Цвінглі та мала успіх 

в Кошіце, Мукачеві, Берегові, Дебрецені. Так 

кальвіністи відділилися від лютеран і, тому, 

що кальвінізм визнавали угорці, а лютеранс-

тво – німці. 
Причин легкого поширення реформації 

було більше. Занепад католицької церкви до-

сяг величезних розмірів. Цьому посприяла 

купівля церковних посад, духовенство займа-

лось не своїми пасторськими обов’язками, 

але погонею за майном. Вище духовенство 

мало в своїх руках третину всіх земель в дер-

жаві. Магнати вже давно споглядали на цер-

ковні маєтки. Єпископи стали великими зем-

левласниками, мали військо, часто навіть не 

були висвячені. 
В історії Закарпаття немає ніяких відомос-

тей про те що, Закарпатська Реформатська 

Церква будь-коли підтримувала зв’язки з 

Константинопольським патріархом. Тепер 

реформати звернулись до Константинополь-

ського патріарха з метою ослаблення католи-

цької церкви. А їх належність була вимуше-

ною. Закарпаття тоді підпорядковувалось 

угорським трансільванським князям, які не 

визнавали Габсбургів. Повністю вся Трансі-

льванія ставала реформатською і видавала 

власні закони. В Трансільванії поширювались 

такі протестантські деномінації як лютеран-

ська, кальвіністська, унітарська. Кальвініст-

ська згодом стала угорською національною 

конфесією. 

Протягом XVII ст. протестантська церква 

дещо посилила свій вплив на різні верстви на-

селення Закарпаття, переважно угорської та 

німецької національностей. Під прапором 

протестантизму відбулося ряд революційних 

виступів, направлених як проти австрійського 

поневолення, так і проти небезпеки подаль-

шої турецької експансії. 
Після повстання Іштвана Бочкаї 1604−1605 

років і підписання Віденського миру 1606 

року та визнання віросповідання для протес-

тантів настали спокійні часи. Незабаром до 

Гуменного прибули отці-єзуїти. Вони не 

тільки отримали дозвіл на здійснення місіо-

нерської діяльності у володіннях Другетів, 

але й заснування тут монастиря Ордена Ісуса 

та відкриття школи при ньому. Це можна вва-

жати, як застосування найбільш ефекивних 

засобів контрреформації. 
Внаслідок цих подій частина Мукачівської 

єпархії підпорядковувалась Семиграддю. Ру-

сини стали підпорядковуватися як володарю 

Мукачівського замку, так і князям Семиг-

раддя у яких відтепер Мукачівські єпископи 

повинні були брати дозвіл. Так здійснювати 
управління Мукачівською єпархією стає не-

можливим. Не могло бути й думки про нав-

чання духовенства, школи. 
Беручи до уваги історичні дані протягом 

1600 − 1602 років на території Невицького 

замку проживали єзуїти, які часто перешко-

джали діяльності проповідників. Коли граф 

Другет зрікся престолу – жорстоко здійсню-

вав переслідування протестантів, наказав 

зруйнувати церкву, парохію і школу поблизу 

Ужгородського замку. Пізніше він збудував 

для реформатів на місці сучасного римо-като-

лицького костелу молитовний дім і надав 

приміщення для школи та будинку священ-

ника. 
У 1616 році Естергомським латинським ар-

хієпископом був призначений єзуїт Петер Па-

змань, який проводив наполегливу боротьбу 

проти протестантів, і ті захищались. 
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В Ужанському комітаті лютерани і кальві-

ністи підпорядковувались одному декану. В 

1670 р. переважна більшість лютеран стали 

підпорядковуватись Шарішському лютеран-

ському деканату. Ті парафії, які не приєдна-

лись до Шарішського деканату, приєднались 

до реформатських громад регіону. 
Навіть Дьордь Ракоці «всіма засобами на-

магався зробити руських священників проте-

стантами. Кальвіністи запровадили новий ка-

лендар, а для русинів прийняти його – озна-

чало зректися своєї національності. Землевла-

сники-протестанти знущалися над своїми крі-

паками-русинами, не дозволяли в своїх маєт-

ках виконувати візитації, священникам пос-

луговувати вірним, вінчати і ховати русинів. 

В такому становищі не дивно, що цілі сім’ї, 

подекуди й цілі села ставали протестантсь-

кими. 
 Реформація була запроваджена землевла-

сниками і в околицях, де жили русини, при-

чому на основі тодішнього законного звичаю: 

«Чия влада – того віра». Наслідком того, що і 

русини стали реформатами, особливо такого, 

що землевласники інших духовників до них 

не допускали, були реформатські села, де ще 

до 1632 року затрималися руські церковні 

вбрання і надписи, про які свідчать записки у 

візитаційних протоколах. 
У віддалених протестантських селах рефо-

рмація не могла утвердитись. Русини, що зви-

кли до містичного обряду богослужінь, не мо-

гли задовольнятись пуританською порожні-

стю реформатських церков. Можна стверджу-

вати, що на основі візитаційних протоколів 

кальвіністів з 1618 аж до 1772 року, які підт-

верджують що в 1560-х роках в Ужанськім 

комітаті кальвінізм запанував над усіма міс-

тами й селами та віддаленими гірськими се-

лами. Але русини, переважно на папері, були 

протестантами і між ними засновані протес-

тантські парафії скоро занепали. В цьому кон-

тексті дуже важливо звернути увагу на рефо-

рматорських проповідників і їх мову при 

оголошенні реформації. Відомо, що реформа-

ція ввела для проведення богослужіння наро-

дну мову. Реформацію на території Закар-

паття оголосили німці, угорці, чехи й словаки 

і навіть поляки. 
Втративши вплив на значну частину насе-

лення, яке перейшло в протестантизм, като-

лицька церква Закарпаття при підтримці Ва-

тикану вирішила владнати свої справи за ра-

хунок руського православного населення 

шляхом проголошення унї (союзу двох релі-

гій). 
Чехи й словаки, як і лютеранські проповід-

ники походили з території сучасної Слова-

чинни а саме з Нітрянщини та з чеських зе-

мель. Зрозуміло, що всі ці чужомовні пропо-

відники не знали руської мови і реформацію 

та богослужіння відравляли угорською, чесь-

кою та польською мовами. Не чиста чеська, а 

чеська біблійна мова, змішана як чехо-слова-

цька стала богослужебною в євангелістів та 

інших протестантів у Татранщині й Прящів-

щині, і вона так вжилася в реформатських 

громадах, що вони її тепер використовують. 

Так реформація рівночасно й денаціоналізу-

вала. На території Татранщини й Пряшів-

щини вона русинів словакізувала, а в доліш-

ніх частинах – мадяризувала і тим ретельно 

його поширювала. Отже, реформація не ро-

била спроб запровадити живу руську мову в 

богослужіння, церква також схилялась до де-

націоналізації русинів Історичного Закар-

паття. 
Значним число кальвіністів, лютеранів та 

євангелістів в різних частинах Історичного 

Закарпаття (особливо – Татранщина, Пряшів-

щина, середнє Потисся) стало тому, що на цю 

віру перейшли русини. Саме русини, а не 

римо-католики, бо таких не було перед рефо-

рмацією. До реформації латинські парафії 

були лише в містах і замках. В сільській міс-

цевостях була руська віра. А це означає, що 

сучасні реформатські села на всій території 

Закарпаття, - це не колишні римо-католики, а 
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корінні русини. Реформація їх денаціоналізу-

вала. 
На зміну 50-річній владі й насиллю рефор-

матів прийшла так звана контрреформація. 
Щоб мати чітке уявлення, яких нищівних 

наслідків досягла контрреформація, насампе-

ред розглянемо політичну ситуацію на закар-

патських землях. Центром реформації було 

Семиграддя, князь якого володів і територією 

сучасного Закарпаття. Решта закарпатських 

земель були під владою Габсбургів, які про-

водили контрреформацію. Так закарпатські 

села населені українцями ціле XVII ст. були 

територією взаємної кривавої боротьби като-

ликів з протестантами. Війни за війнами ціл-

ковито нищили закарпатські землі. Війська 

куруців (протестантських повстанців) і лаба-

нців (католицько-габсбурзьких найманців), 

які постійно грабували населення. 
Протягом століття воєн протестантів з ка-

толиками закарпатських русинів не вважали 

за людей. Русини намагалися врятувати все, 

що могли. В цій ситуації доля руської Церкви 

на Закарпатті була дуже складною. Руські це-

ркви й монастирі нищилися як протестан-

тами, так і католиками. 
Після поширення в Закарпатті протестант-

ства у XVI–XVII ст. в містах і селах почали 

виникати реформатські школи [7]. Особливо 

це було характерним для південних районів 
Закарпаття та окремих населених пунктів Ма-

раморощини, де проживало чимало німець-

ких переселенців – солекопів, лісових майст-

рів, ремісників. Усього в 80-х роках XVII ст. 

у Закарпатті діяло щонайменше 40 шкіл [8]. 
З посиленням соціально-економічного 

гніту у першій половині XVIII ст. у Закарпатті 

посилився і національний гніт. Навчання в бі-

льшості шкіл велося на латинській та німець-

кій мовах. Було ще кілька шкіл з українською 

мовою навчання. Діти кріпосних селян майже 

усі поголовно були позбавлені права навча-

тися, оскільки на навчання своєї дитини в 

школі селянин повинен був отримати дозвіл 

від поміщика. Грамотні селяни нікому не по-

трібні були. Навіть початкова освіта була до-

ступна лише дітям заможних селян і багатих 

міщан. Для дітей феодальної верхівки існу-

вали і спеціальні школи: єзуїтська школа – в 

Ужгороді, середня протестантська школа – в 

Мараморош-Сігеті, лютеранський колегіум – 
у Пряшеві. Важливим культурним центром 

для східних районів Закарпаття залишався 

Мараморош-Сігет, де було аж дві гімназії – 
шестирічна реформатська і трирічна католи-

цького ордену піритів. У двох гімназіях на-

вчалося понад 350 учнів [9]. Хоч гімназії у 

Мараморош-Сігеті перебували в руках цер-

ков і готували лише священнослужителів, у 

них частково навчалися і вихідці з ремісників, 

торгівців, багатих міщан. У гімназіях навча-

лась молодь з-поміж русинів, румун, угорців, 

німців, румун, які проживали у східних райо-

нах Закарпаття. 
Характерною особливістю розвитку куль-

тури кінця XVIII-першої половини XIX ст. 

вважається боротьба за утвердження народ-

ного духу культури. Як в галузі освіти, так і 

літератури, поступово йде процес звільнення 

культури від диктату абсолютизму, з-під 

впливу церкви, і створюються паростки на-

родної культури [10]. 
Революція 1848−1849 років поклала поча-

ток розвитку капіталізму, започаткувавши но-

вий етап в історії культури. Для другої поло-

вини XIX – початку XX ст. характерною була 

поступова заміна старої феодально-церковної 

культури новою, яка відповідала новим умо-

вам економічного і соціального розвитку. Бу-

ржуазне виробництво, ставило підвищені ви-

моги до освітнього рівня населення, особливо 

робітників. Незаперечним було і загальне ку-

льтурне зростання суспільства (йде мова не 

тільки про духовну, але й матеріальну куль-

туру – промислове виробництво, техніку ви-

робництва, транспорт, сільське господарство, 

культуру побуту тощо). 
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Звичайно, в культурі Закарпаття, як і всієї 

Угорщини в цей період, чітко простежува-

лись дві тенденції: культура панівних класів, 

молодої буржуазії, що прийшла на зміну фео-

далам, і культура робітничих мас, які хоч і за-

знали поразки революції 1848−1849 років та 

зброї не склали, продовжуючи боротись за со-

ціальні та національні права. 
Майже сімдесят років складної історії За-

карпаття, починаючи з поразки революції 

1848−1849 років, були далеко неоднознач-

ними. На початку 50-х років скрізь перема-

гала реакція. Монархія вимагала помсти. Це 

не могло не позначитися на освіті і культурі. 

Жорстоко придушувалося усе, що нагадувало 

Габсбургам ненависний їм «національний 

принцип» [11]. 
Щоправда, в кінці 50-х та в 60-х роках по-

чалось певне пом’якшення. Австрійська мо-

нархія шукала компромісів: вона не змогла не 

помічати становища слов’янських народів, у 

тому числі і Закарпатті. Для розвитку куль-

тури створилися кращі умови. Та це було тим-

часовим. Після утворення в 1867 році Австро-
Угорщини знову починається наступ угорсь-

ких правлячих кіл на демократичні завою-

вання народів і в першу чергу слов’янських, 

посилюється політика денаціоналізації, згор-

таються національні школи. 
Згідно Сен-Жерменського мирного дого-

вору від 10 вересня 1919 року до складу Че-

хословаччини ввійшла Підкарпатська Русь з 

гарантією надання їй широкої автономії. 
За Конституцією Чехословаччини від 29 

лютого 1920 року, на Закарпатті мав бути 

обраний сейм, в компетенцію якого входили б 

«справи мовні, шкільні, релігійні, місцевого уп-

равління» 13. Однак, протягом 20 – першої по-

ловини 30-х років Закарпаття автономних прав 

не одержало і вирішення всіх питань духовного 

життя входило в компетенцію виключно респу-

бліканського уряду. Слід врахувати, що насе-

лення Підкарпатської Русі в більшості було 

дуже релігійним. Скориставшись проголошен-

ням новою Чехословаччиною деяких демокра-

тичних свобод, на Закарпатті почався масовий 

перехід з однієї конфесії в іншу, зростало на-

пруження міжконфесійних відносин. Все це ви-

магало правового регулювання церковного 

життя [12]. 
Якщо в Чехії, Моравії, Сілезії уряд респуб-

ліки модернізував церковно-політичні відно-

сини стосовно нових протестантських традицій, 

буржуазних порядків, то в Словаччині і Підкар-

патській Русі залишив старе автро-угорське за-

конодавство майже без змін. Це пояснюється 

особливістю даного регіону. Специфіка історич-

ного розвитку Закарпаття полягала у значному 
впливі церкви на всі сторони суспільно-політич-

ного життя. Певна відірваність від загальноукра-

їнських процесів, сильний вплив москвофільс-

тва, економічна залежність від угорського 

уряду, національна нерівноправність обумовлю-

вали внутрішню слабкість місцевої інтелігенції, 

яка головним чином представлена священни-

ками та сільськими учителями [13]. 
Згідно матеріалів матеріалів перепису 1921 

року [14] 

 
Назва конфесії Загальна кількість Кількість у % 

Греко-католики 332 458 54,8% 
іудеї 93,34 15,3% 
євангелісти 62 955 10,89% 
лютеран 297 0,05% 
православні 60 977 10,06% 
римо-католики 55 164 0,09% 
безконфесійні 1174 0,19% 
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Серед національностей, які населяли край, релігійні конфесії були визначені таким чином: 
 

Національність Конфесія 
Українці Греко-католики та православні 
угорці римо-католики і кальвіністи 
німці римо-католики 
румуни греко-католики та православні 

 
Починаючи з XVIII століття, населення 

краю утримувало своїх священників. Щорі-

чно кожна сім’я була зобов’язана здати міру 

зерна (так званий “коблик») та відпрацювати 

один день у році (звідси «роковина»). 
Бідність населення краю приводила до 

постійних конфліктів з духовенством. Закон 

про «коблину та роковину» уряд відмінив, 

але не заборонив духовенству збирати пода-

тки. В 1922 році уряд республіки виділив 2 

млн. 629 тис. крон для компенсації духовен-

ству краю коблини та роковини. В тому чи-

слі греко-католикам – 2 058 245 крон; римо-
католикам – 208 946; кальвіністській церкві 

– 346 046; євангелістській церкві – 19 836 
крон; єврейській громаді – 56 566 крон. 

Серед інших великих релігійних конфесій 
було реформатство кальвіністського напря-

мку. На початку 30-х років чисельність віру-

ючих цієї церкви досягла 70 833 чоловік. Про-

тестантська церква на Закарпатті, віруючі 

якої в основному були представники угорсь-

кої національності, знаходилась під сильним 

впливом політичних кіл іредентистського 

спрямування Угорщини, які робили все мож-

ливе, щоб повернути край до своєї держави 

[15]. 

Керівниками релігійних общин поряд із 

священнослужителями, були обрані чинов-

ники часів попередньої державності. Так, в 

липні 1923 року в Мукачеві світським керів-

ником церковного життя краю був обраний 

міністр у відставці Ендре Дьордь; в Берегівсь-

кому церковному окрузі – піджупан Золтан 

Фекешгазі. 
В політичній діяльності реформатське ду-

ховенство опиралось на Угорську народну 

партію, яку підтримувала національна інтелі-

генція та селянство. Так, на виборах в 1929 

році вони отримали 11,4 відсотків голосів від 

загальної кількості виборців [16]. 
Хоча роки міжвоєнні роки були важкі, це-

рква проводить величезну духовну роботу. В 

1939 році Закарпаття приєднують до Угор-

щини. Закарпатську Реформатську Церкву, як 

автономну церковну одиницю, приймає до 

свого складу Угорська Реформатська Церква. 
Таким чином, ми бачимо, що в 20−30 х ро-

ках церква на Закарпатті мала сильний вплив 

на всі сфери суспільно-політичного життя 

свого народу. В цей період церква була чи не 

єдиним інтегруючим фактором національної 

та етнічної ідентичності, хоча й різних орієн-

тацій. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПАНТЕОН: ДУХОВНА ЖЕРТВА ЛЮБОВІ ВЕЛИ-

КОГО УЧИТЕЛЯ ЯНУША КОРЧАКА 
 

Галина САГАЧ, 
доктор педагогічних наук, доктор теології, 
доктор філософії (Словацька Республіка), 

професор, професор Одеської академії 
неперервної освіти, академік 4-х Міжнародних 

академій, проректор Всеукраїнського народного  
університету ім. Г.С.Сковороди, 

координатор філій, член Національної спілки 
журналістів України (м. Київ) 

 
 
«Господь милує праведних!» 

(Пс.146:8) 
«…радійте тому, що імена ваші написані на небесах».  

(Лк. 10:20) 
«Я існую не для того, щоб мене любили і мною захоплюва-

лися, а щоб самому діяти й любити. Не є обов’язком оточу-

ючих мені допомагати, а я сам зобов’язаний піклуватися про 

світ і людину».  
 (Януш Корчак) 

 

 
 

Януш Корчак (1878-1942) 
 

Іван ДРАЧ 
ДУМА ПРО ВЧИТЕЛЯ 
(Фрагмент драматичної поеми) 
Болять майбутнім, школо, твої груди - 
Нехай святиться твій простий поріг! 
Це вчителі, найкращі наші люди, 
Готують старт для всіх крутих доріг. 
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Так, Вчителю, вже істина ця сива, 
Хай все в книжках - хіба ж в книжках усе?! 
Бо неповторність людська, як росина, 
Всеможне сонце в крихточці несе. 
Плекає педагог майбутність долі - 
Яких за десять, за п’ятнадцять літ 
Несе в собі всі долі ясночолі, 
Які лиш потім світом йдуть у світ. 
Їм світ несе з майбутніми законами, 
Він, педагог, їм еталонить все 
І пальцями своїми ніжнотонними 
Плекає неповторний їх хосен. 
Світ клекотить. Земля йде по орбіті. 
А ти зімпровізуй їм свій секрет. 
А в цьому, у яснім дитячім світі, 
Годинник на п’ятнадцять літ вперед. 
Неси, як пташку, мрію їм безсонну, 
Щодня їм поклювати дай зерна 
І в корінці впізнай шумливу крону, 
Щоб в небі вкорінилася вона. 
Це вчителі, найкращі наші люди, 
Плекають нас для всіх крутих доріг. 
Болять майбутнім, школо, твої груди - 
Нехай святиться твій простий поріг! 

 
У Педагогічному Пантеоні світу немеркну-

чою славою безсмертних (inmortales) сяють 

імена великих Учителів різних народів: 

Я.А.Коменського, Песталоцці, Г.С.Сково-
роди, В.О.Сухомлинського та ін., які надиха-

ють послідовників на нові духовні подвиги в 

нових історичних обставинах, соціокультур-

них умовах виховання людського серця – свя-

тині перед Богом[5]. 
Ім’я великого педагога-мислителя, лікаря, 

письменника-казкаря, філософа дитинства, 

вихователя, реформатора школи на вищих 

принципах Добра і Справедливості, дивака-
аскета, антимілітариста Януша Корчака (Ге-

нріха Гольдшміта) уже 140 років прикрашає 

Педагогічний Пантеон духовною жертвою 

любові, преображенням дитячих душ сиріт 

Варшавського гетто Польщі, бо сирітство – 
це одне із найдраматичніших випробувань 

життя серця людського, коли дитина-сирота 

має своїм захисником Господа Бога та благо-

словенного Ним Учителя, Наставника, Духо-

вного Батька. Він писав: «Відчуваю, що в 

мені об’єднуються невідомі сили, які злетять 

снопом світла, і світло це буде світити мені 

до останнього подиху. Відчуваю, я близький 

до того, щоб здобути із безодні душі мету і 

щастя» [2. С. 253]. Це – кредо Великого Пе-

дагога, натхненного небесами, духовного ге-

нія, який почув поклик Бога стати на захист 

дітей, як їхній утішитель-світлоцентрист, ди-

тиноцентрист, а його утішання (консоламен-

тум) – приклад кордоцентричної Педагогіки 
Любові, як живих скрижалей Духовної Жер-

тви, яка дарує блаженство у Вічності. Світ-

лоносна педагогічна світлиця Я.Корчака на-

повнена вищими духовними чеснотами: 
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абсолютною Добротою, Любов’ю, Мудрі-

стю, Чистотою [4]. 
Він – люблячий (лат: homo amores), соняч-

ний Учитель, небесний Вісник божественної 

Любові, світильник Справедливості й Правди, 

як Ангел у людському тілі. Він пізнав мучени-

цтво любові до нещасних і знедолених, як ду-

ховний світоч катастрофічного ХХ ст. – епохи 

наступу зла й смерті. Такі «диваки» розрубують 

голови демонів світового зла, гріхоцентризму 

силою віри в Добро, перемоги духовної цивілі-

зації у майбутньому. 
Його книги написані універсальною мо-

вою серця – дітям і дорослим водночас, якими 

захоплювалися його сучасники, перечитують 

нащадки, бо часовий вектор їхній спрямова-

ний у безсмертя як inmortales (безсмертні) [2]. 
Феномен харизматичного Старого Учи-

теля Януша Корчака має ознаки яскравої па-

радоксальності: він – педагог серед лікарів та 

лікар серед літераторів; для дорослих він ав-

тор дитячих книг, а для люблячих дітей-сиріт 

він доросла людина, «яка має некрасиву 

шкіру на голові і звичку говорити нісеніт-

ниці», за словом однієї маленької дівчинки; 

він – єврей для польських націоналістів і 

польський письменник для єврейської гро-

мади. Він – дивак, самітник, аскет-безсріб-

ник, якого світ ловив, та не спіймав, але якого 

зловили рученята маленьких, знедолених ді-

тей-сиріт у його «державі у державі»; він – 
творець утопічного острова Правди й Справе-

дливості у дітовбивчому ХХ столітті; він – ве-

ликий гуманіст, приклад трагічної педагогіки, 

прийняття колективної смерті із дітьми-сиро-

тами, яких не могла врятувати його жертовна 

любов перед наступом вселенського зла фа-

шизму. Він любив мир, але мусив мужньо ди-

витися у вічі трьох війн - японській, європей-

ській, громадянській (м. Київ). Він – щирий 

польський патріот, але саме у розлуці з улюб-

леною Варшавою за три роки роботи в Києві 

він створив свій педагогічний шедевр – книгу 

«Як любити дітей» і книгу «Педагогічні 

моменти», які етосом і пафосом перегуку-

ються із книгою В.О.Сухомлинського «Серце 

віддаю дітям». Його перша книга «Дитя віта-

льні» осяяла його педагогічну місію служити 

«дітям вулиці», які стали його духовною ро-

диною. 
Великий учитель Януш Корчак був благо-

словенний Богом: він встиг пізнати родинне 

щастя народження в забезпеченій родині ві-

домого Варшавського адвоката, але й рано пі-

знав горе сирітства, втрату улюбленого й та-

лановитого батька, доторкнувся до болю за 

увесь світ, у співчутті до горя світу й кожної 

дитини, аби «зробити горе світу меншим»: 
Блажен, о блажен, хто з перших пелен 
Себе присвятив Христові, 
День-ніч в Його мислить слові, 
Взяв іго благеє, ярмо взяв легкеє, 
До того, звик, до цього навик – 
Це жереб святий! 

(Григорій Сковорода) 
 
Хіба це не вселенська Любов? Хіба це не 

жертовний шлях служіння найнезахищені-

шим – дітям-сиротам єврейського гетто Вар-

шави? 
Благородне духовне серце Януша Корчака 

– педагога спочатку обрало шлях лікаря, 

щоби мужньо боротися із хворобами, страж-

даннями людей, професійно й свідомо проти-

стояти болю й смерті. 
Перша світова війна стала катастрофічним 

випробуванням для багатьох народів і для 

військового лікаря Януша Корчака, великого 

гуманіста, патріота, громадянина. Він до-

стойно витримав вселенські випробування го-

рем війни, жорстокими стражданнями і сме-

ртю тих, кого він любив і прагнув врятувати 

усім своїм єством. 
Талановита душа Януша Корчака пізнала 

своє вище покликання у царині освіти, духо-

вно-морального виховання дітей-сиріт, як пе-

дагогічне апостольство, аби «виховати 
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хорошу людину для поганого суспільства», за 

словом Мирона Петровського[4.с.16]. 
Януш Корчак писав: «Дитина перевершує 

нас силою почуттів. У сфері інтелекту вона 

врешті є рівною нам, їй бракує лише досвіду» 

[3.с.29]. 
Велика мета – спасіння душ дітей – поро-

дила великого Педагога Януша Корчака, дире-

ктора відомого Нашого Дому, де діти-сироти 

зростали під мудрою опікою розуму, волі, се-

рця Духовного Батька, який зумів замінити їм 

рідних по крові батьків і рідних, розділив зі 

ними Долю, випробування трагічного ХХ ст. 

своїм дітям-вихованцям Януш Корчак говорив 

при розставанні, на прощання: «… єдине, що 

ми вам даємо, - це сум за кращим життям, якого 

немає, але яке коли-небудь буде, за життям пра-

вди і справедливості» [3. С.120]. 
Вражає цей Вибір Долі! Вражає благосло-

вення Господа Бога, вражає вселенська жер-

товна любов Я.Корчака до дітей, яка вивищи-

лася справжнім подвигом у часи фашистсь-

кого загарбання рідної землі. Пекельні печі 

смерті забрали 200 душ дітей Нашого Дому 

на чолі із директором і духовним батьком 

Янушем Корчаком. 
Януш Корчак не зрадив омріяному Союзу 

«Лицарів Честі» (повість «Слава»), він масш-

табно розширив наші уявлення про подвиг 

служіння дітям у мирний час і під час війни. 

Він довів власним життя можливість, реаль-

ність педагогічного подвигу, служіння щастю, 

радості дітей, даруючи їм мудрі й сумні казки, 

які сам писав для них, а потім і втілював реа-

льно, бо пішов у Вічність під Зеленим Прапо-

ром Надії, не зрадивши Дитячої Республіки 

Добра, Справедливості, Любові. Останній ма-

ршрут Корчака – вічність, його кредо – мило-

сердя, вища доброчесність усіх народів і релі-

гій, зафіксована у «Кодексі товариського 

суду», шедеврі дитячого правосуддя. 
Чільне місце у педагогічній скарбниці 

Януша Корчака посідає його книга – шедевр 

дитячої психології «Коли я знову стану 

маленьким», у якій читач будь-якого віку 

легко впізнає себе у золоту пору дитинства з 

його радощами й сумом, мріями й розчару-

ваннями, відчуттями повноти життя, в по-

льоті духу, думки, у стрімкому бігові, у яко-

мусь дивовижному натхненні буття, пізнанні 

світу з жагучою цікавістю першовідкривача, з 

гіркотою сердечних ран від несправедливості 

світу, де є хвороби, бідність, приниження, не-

справедливість, смерть…Януш Корчак пише: 

«Але ж потрібні на світі діти – такі, які вони 

є»; «А коли я хлопчик, мені все цікаво»; «Здо-

рово, весело! Ну й здорово! Як давно я не бі-

гав!»; «Коли приходить натхнення, ти не по-

мічаєш навіть, що відбувається навколо»; 

«По-моєму, діти часто працюють із натхнен-

ням, тільки їм заважають»; «Усе цікаво: і тра-

мвай, і собака, і солдат, і магазини, і вивіска 

на магазинах»; «Сиротою себе відчуває лю-

дина без ковзанів і санчат!»; «Шкода мені вас, 

дорослі, - ви такі бідні радістю снігу, якого 

вчора ще не було!» [2]. 
Дійсно, життєтворяща симфонія дитячого 

серця неймовірно прекрасна і багата, тому 

Великий Учитель запровадив у Нашому Домі 

будинки сиріт фантастичні святкування: День 

Першого Снігу, Свято першого санного 

шляху, прагнучи перетворити кожен день 

життя знедолених дітей у знакову подію, у 

свято серця. 
Його Місія Любові у нелегкі часи випробу-

вань, страждань, боротьби за життя заклала у 

Часопросторі педагогічне апостольство, бо 

кінець його земного шляху став вінцем його 

Долі, осяяної променями духовної любові до 

ближнього. 
Благодаттю серця Януша Корчака була 

радість в очах дітей-сиріт, яким він присвя-

тив своє життя, творчість у казках «Король 

Матіуш Перший», «Король Матіуш на ост-

рові», педагогічних книгах, зокрема «Як 

любити дітей», «Дім сиріт», «Коли я знову 

стану маленьким», «Літо в Михалувці», 
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«Слава», «Правила життя», «Щоденник» 
тощо. 

Януш Корчак збудував Наш Дім та Буди-

нок Сиріт на духовних засадах віри, надії, лю-

бові, мудрості, в якому сам мешкав із дітьми 

до останньої миті життя. 
Він мріяв реформувати стару, холодну, 

відчужену від серця дитини школу на вищих 

принципах гуманності, правди, справедливо-

сті, духом демократичної гласності, педагогі-

чної етики, бо вважав, що «щасливий світ не-

можливий без справедливої школи». Він від-

стоював цілісність дитини, цілісність твор-

чого учителя подвигом служіння дітям, буду-

вав чарівний, казковий світ Педагогікою Ми-

лосердя, Риторикою Любові. Він цінував ко-

жну секунду життя дитини, часом як дирек-

тор він робив неможливе: до останнього дня 

загибелі в печах смерті в сиротинці йшли 

уроки, репетиція п’єси казки Р.Тагора «По-

шта». Він сам мав сили жити й надихав дітей 

до життя в нелюдських умовах фашистського 

гетто, долав трагізм епохи жертовною Педа-

гогікою Любові. 
Сподвижники, друзі Януша Корчака мали 

план його спасіння, але Великий Учитель не 

захотів залишити тих, хто вірив йому, як Ан-

гелу. Він говорив: «Як це пережити?» - вірив, 

що помре сам, а діти залишаться. Януш 

Корчак – втілення ідеалу: немає подвигу без 

подвижника [4.с.24]. 
Ніколи не забудеться в історії освіти день 

5 серпня 1942 року, останній трагічний марш 

дітей із зеленим прапором короля-дитини Ма-

тіуша. Януш Корчак тримав за руки двоє ді-

тей Дому Сиріт, який увічнений як Нескоре-

ний Дім Дітей Неба: «Якщо б можна було зу-

пинити сонце, то це треба було зробити саме 

зараз» (слова перед загибеллю) [4.с.22]. 
Кордоцентрична педагогіка Януша Кор-

чака переможно розвивалася в екстремальних 

умовах трагічних викликів ХХ століття, тому 

в руках великого педагога був незримий світу 

педагогічний щит і меч духовно-моральної 

сили, яким він захищав знедолених дітей, ак-

тивно чинив спротив злу, плекав віру, надію, 

любов, прагнучи витерти кожну сльозу з очей 

дитини, як жертву любові. Він писав: «У 

житті, як на війні: хочеш перемогти, ретельно 

готуйся до бою…усе думаю: як зробити, щоб 

усім було добре» [2. С. 24]. 
Господь стукає у наші серця подвигом 

життя – смерті – безсмертя Януша Корчака, 

його дітей, які усі стоять перед Небесним 

Престолом. У апостола Павла ми читаємо 

гімн любові: «Знання величаються, а любов 

будує, «ніколи любов не перестає!» 
(І Кор.13:8) [1]. 

 

 
 

Януш Корчак з дітьми-сиротами (меморіальна дошка в м. Києві на вул. Володимирській, 47, 

де в 1917 р. Великий Педагог працював у дитячому садочку 
при жіночій гімназії Вацлави Перетяткович). 
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Як істинна віра рухає горами, так істинна 

«любов ніколи не перестає», вона дарує від-

чуття казкового короля таємничого дитя-

чого королівства, в якому зростають духом 

і серцем майбутні герої й подвижники, 

окраса Землі і Неба: «І ви, і весь світ – все 

таке дивовижне», - писав Януш Корчак[3. 

С.235]. 
Бог постійно укріпляв дух Свого обранця, 

аби той гідно ніс свій хрест, даруючи людству 

океан любові щедрого серця, сонячного ро-

зуму, дарував йому педагогічну мудрість 

бути духовним адвокатом дітей, до яких він 

писав: «Діти, дерзайте, мрійте про славні 

справи! Щось і збудеться!» 
Через Серце Великого Педагога людство 

здобуває утішання (консоламентум) у 

викликах Апокаліптичного ХХІ ст. [52. 

С.117]. 
Ми – нащадки, маємо відкрити свої серця 

Педагогіці Любові, Добротворення, закли-

каємо дітей дерзати, мріяти, перемагати, 

спираючись на Вічні Істини Святого Пи-

сьма, на Божественну мудрість Іоанна Зла-

тоуста, який написав «Похвалу народові»: 

«Ви – мої батьки, ви – моя мати, ви – моє 

життя, ви – моя ласка, і я радію, якщо у вас 

є успіхи. Ви – моя прикраса і моє багатство, 

ви – мій скарб, я тисячу разів готовий при-

нести себе в жертву за вас. Нема для мене 

милості і віддам, що повинен, бо ж добрий 

пастир повинен віддати душу свою за овець 

своїх: така смерть приносить безсмертя» [5. 

С. 137]. 
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Анотація. У статті досліджуються шляхи до одухотворення української освіти. На при-

кладі життєдіяльності Українського колежу ім. В. О. Сухомлинського сформульований зміст 

поняття Школи духовного розвитку та добротворення , показаний процес розгортання її ді-

яльності, форми реалізації у шкільну практику. Розглядаючи проблему в широкому контексті, 

акцент зроблений на досвід і використання елементів християнської культури у вивченні рід-

ної мови. 
Ключові слова: духовна місія, українська освіта, духовне виховання, відродження, духовна 

безпека, школа духовного зростання, традиції християнської педагогіки, «тріадні» уроки, ро-

звиток духовності учня. 
Summary. The Essence of Life Should Be Done In Time. Ways of individualization and 

personification of Ukrainian education have been studied in the article. The content of the notion 
“The school of personality moral education” is formulated on the basis of Ukrainian College’s 
activities as well as the educational development and different forms of its introduction into practice. 
Envisaging the problem in the wide context the accent is made on using the elements of Christian 
culture in studying native language. 

Key words: pupil’s spiritual education, personification, Christian pedagogies development, 
“triad” lessons, human and national values, competitive abilities. 

 
Наша сучасна освіта і культура – образ слі-

пців на картині Брейгеля, що намагаються 

знайти свій шлях в полікультурному просторі 

світу, замість того, щоб повернутися до бать-

ківського дому, як блудний син на картині Ре-

мбрандта. Чому? Тому, що ми своїми коре-

нями маємо християнську культуру, колиска 

якої у Середземномор’ї. 
Великі люди України й світу: княгиня 

Ольга, святі Антоній і Феодосій Печерські, 

святитель Київської Русі святий рівноапосто-

льний князь Володимир, Григорій Сковорода, 

Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, 

Петро Могила, Костянтин Острозький та інші 

проповідували Іісуса Христа не тільки словом 

і ділами, але й самим подвижницьким жит-

тям. 

Ярослав Мудрий слов’янському світу дав 

вектор розвитку – тоді наша держава могла 

мати постійний розквіт, що ґрунтувався б на 

духовних закладених засадах та цінностях. 

Що може загрожувати тим, хто живе духом 

вічно, смерті не боїться, готовий захищати 

свої цінності духовні та матеріальні, любить 

свою Батьківщину? 
Християнський світогляд і педагогіка зу-

мовили появу настільки боєздатної армії, яка 

зажила потім слави не тільки у визвольних 

змаганнях а й у віддалених європейський ба-

таліях. Історичний досвід Русі – України тра-

гічний, і цю трагедію, як і падіння Риму, 

пов’язують із зовнішніми факторами. Але чи 

могла корупція солдатських імператорів, роз-

брат та внутрішні чвари посприяти процесам 
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розпаду? Як на мене, факт впливу неспросто-

вний. Питання у походженні цих явищ. Чи є 

тут духовна проблема у житті людей? Траге-

дія, яка мала місце у житті Киян в 1240 році, 

повторюється до сьогоднішнього дня. Мі-

щани оборонялися два місяці і ніхто, включа-

ючи Великого князя, не здогадався надати до-

помогу. Що й призвело до подальшої окупації 

усієї Київської Русі. До чого людина прагне? 

Що мотивує її Вчинки? Любити людей без ду-

ховної боротьби з самим собою, своїм само-

любством, гордістю, марнославством, заздрі-

стю та іншим неможливо. Ми прагнемо, щоб 

Україна була багатою? Згадаємо, що з духов-

ним багатство обов’язково пов’язаний розк-

віт держави. Слова Ярослава Мудрого: 

«…якщо будете жити в любові між собою, 

Бог буде у вас…», - доступні для прочитання 

кожному, адже вони записані на купюрі номі-

налом дві гривні. Нас цікавить ціна – скільки 

коштує? Але на купюрі є те, що вважається 

важливішим і дорожчим – наші цінності. 
Замислюючись над можливістю розквіту 

нашої Держави, потрібно повернутися у спра-

вжню точку відліку – одинадцяте століття – і, 
врахувавши невирішені історичні задачі, зро-

бити висновки. 
Менталітет українців має дивовижну, Бо-

гом дану красу й силу у всесвітньо відомій фі-

лософії серця Григорія Сковороди, Памфіла 

Юркевича, Миколи Гоголя, Василя Зеньков-

ського та ін. титанів духу, бо епіцентр духов-

ного, морального, інтелектуального, фізич-

ного життя - в серці, яке Святе Письмо закли-

кає берегти з особливою відповідальністю. 
Про фізичну безпеку дитини у шкільному 

просторі говорять постійно. Ведуть навіть 

відповідний журнал інструктажів. Досте-

менно відомо, що духовний стан людини 

впливає на її душевний. Той в свою чергу на 

фізичний. З фізичним простіше, його видно 

очима. Він відчувається на рівні болю. Душе-

вний стан (психічний) вивчають спеціалісти 

за своїми критеріями. А духовний? У 

духовних академіях навчаються ті, хто своє 

життя пов’язана з релігійним світоглядом. 
Духовна безпека сьогодні має бути не ви-

сушеним інструктажем, як начитка предмету 

«Закон Божий» в школах дев’ятнадцятого 

сторіччя, а живою справою діяльнісної педа-

гогіки, що має проміжну мету – розкриття 

каси духовної людини – і кінцевий бажаний 

результат – дитині хочеться бути щасливою 

серед інших щасливих людей. 
У зв’язку з цим відродження духовної місії 

сучасної української освіти є актуальною 

проблемою. 
Мета дослідження – простежити роль ду-

ховності виховання в українській освіті у про-

цесі її розвитку. 
Завдання дослідження: 
1. Схарактеризувати етапи духовності ви-

ховання. 
2. Виявити особливості духовної ролі ви-

ховання на визначених етапах. 
3. Представити структурно-змістовну мо-

дель школи духовного зростання та добротво-

рення на сучасному етапі розвитку сучасної 

освіти. 
Етапи розвитку духовності української 

освіти: 
У братських школах XVII—XVIII ст. в 

Україні серед інших наук викладалася хри-

стиянська віра, найкращі сили дидаскалів 

(вчителів) та спудеїв (учнів) віддавалися бо-

жественній справі. Зокрема, Кирило Транк-

віліон-Ставровецький у роботі "Зерцало Бо-

гословія" звертається до"наймилішого й ла-

скавішого читача" "пізнати Творця свого, 

який є дивовижний і великий", закликає "пі-

знати самого себе, як дивне і розумне ство-

ріння, подібністю і образом Божим, світлі-

стю розумною", пізнати "великі й дивні речі 

усього світу" (Див.: Пам’ятки братських 

шкіл на Україні — К., 198В. — С. 208). 
За даними української педагогічної преси, 

наші колеги у ХІХ – на початку ХХ століть 

глибоку релігійність, християнські 



«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

183 

людинолюбство й чеснотливість називали ва-

жливим складником ідеалу вчителя поруч ін-

телігентності, гуманізму, національної свідо-

мості, високого професіоналізму, волелюбно-

сті, творчої спрямованості особистості, гро-

мадянської активності та інших рис [3, 63-65]. 
Багато хто зі світочів української педагогіки 

був і визначним подвижником Церкви (О.Ду-

хнович, С.Лепкий, А.Волошин, І.Огієнко й 

ін.), чимало з-поміж наших славетних освітян 

базували свої педагогічні концепції, спираю-

чись на засади християнської педагогічної 

практики (Г.Сковорода, К.Ушинський, 

П.Юркевич, Г.Ващенко та ін.). У декого з віт-

чизняних класиків педагогічної думки самий 

характер практичної діяльності та її теорети-

чних узагальнень тісно зближувався з люди-

нолюбним і людиноствердним пафосом хрис-

тиянської доктрини, хоч умови тоталітарної 

нетерпимості до релігії примушували їх де-

кларувати атеїзм та насаджувати спотворе-

ний, спримітивізований матеріалізм (зга-

даймо хоча б деякі твори В.Сухомлинського). 
Але ж це величний і величезний материк 

національних духовно-педагогічних тради-

цій. Чому ж заручниками нашого вчораш-

нього безвірництва й сьогоднішньої недоум-

куватості мають стати нові покоління україн-

ців? Майже два тисячоліття світового Хрис-

тиянства, понад тисячолітня традиція україн-

ського Християнства – й одне неповне сто-

ліття войовничого безбожництва? Невже ми 

забули, хто і з якою метою провів чітке роз-

межування школи й Церкви? 
Осмислюючи причини глибокої духовно-

моральної кризи сучасного світу, видатний 

український письменник і громадський діяч 

Олесь Гончар, якого без перебільшення мо-

жна назвати совістю нації, на сторінках своїх 

щоденників підказував нам шлях виходу з 

цього стану: «Де вихід? Де порятунок? Тільки 

в поверненні до Бога!» Визнаймо слушність 

за словами нашого національного генія і по-

вертаймо до Бога свої життєві стежки, 

будуймо своє буття за Його законами і зміц-

нюймо свій дух у Його благодаті, в найголов-

ніше – ведімо за собою до Бога і наших дітей, 

одухотворюймо українську освіту! 
Яким шляхом ми маємо йти до Бога? Що 

прилучить наших дітей до Його законів і зро-

бить ці закони головними буттєвими припи-

сами для них? Маємо певність, що вивести 

дитину на шлях осягнення Божої науки пови-

нен саме вчитель як носій високої духовності, 

як взірець моральності, як співтворець Осо-

бистості. Ефективність роботи такого вчителя 

залежить від злагодженості його зусиль із зу-

силлями колег, від цілісності та послідовності 

педагогічного впливу на особистість, від 

того, наскільки спрямованим на плекання ду-

ховної сфери школярів буде навчально-вихо-

вний процес усього закладу освіти. 
Виплекати педагога, здатного через будь-

який предмет шкільної освіти розставити ети-

чні акценти разом із дітьми, зробити дієві ви-

сновки у власному житті – задача державних 

установ та лідерів освітнього простору. І 

якщо цей простір буде добротворчим, відпо-

відальним, з людьми, що мислять у нашої 

держави стане можливим розквіт. 
Ми, в Українському колежі імені В. О. Су-

хомлинського, постійно, з 1989 року, експе-

риментуємо, шукаємо шляхи реалізації при-

родничих здібностей наших вихованців на ос-

нові традиційних цінностей українського на-

роду. Зростання особистості відповідно роз-

робленої та впровадженої у шкільне життя з 

1998 р. «Християнської етики» правда у ході 

впровадження ми відчули необхідність зміни 

назви на «Етика: духовні засади». 
Нині є добра нагода працюючи над «Зако-

ном про середню освіту» та над змістовим на-

повненням навчальних предметів на перше 

місце необхідно поставити духовне вихо-

вання. Зменшивши об’єм навчального матері-

алу на урок, у кожен предмет, ввести вихов-

ний аспект. Нам необхідно об’єднати зу-

силля, вникнути у напрацьоване, 
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доопрацювати та запропонувати програму 

впровадження системи виховання на основі 

тисячолітньої духовної культури українсь-

кого народу в шкільний простір на держав-

ному рівні. Українська школа має виховувати 

і навчати молоде покоління на основі кращих 

традиційних цінностей українського народу. 

«Не християнське виховання дітей це потвора 

без голови»: стверджував К. Ушинський. 
Пріоритетом у духовному вихованні є ви-

ховання почуттів. Одним із дієвих засобів ви-

ховного впливу на особистість у колежі був 

предмет «Етика: духовні засади», офіційно, у 

навчальному плані з 1999 року. Ми вихову-

вали вміння жити за формулою: почуття, ро-

зум, дія, результат. Визнаючи необхідність 

унормованості співжиття, всі разом творили 

мікросоціум для проживання в ньому. А для 

цього прагнули зменшити інформаційний об-

сяг уроку та його затеоретизованість, орієнту-

валися на особистісний досвід дитини, вчили 

аргументовано вибудовувати відповіді, розу-

міти культурологічні традиції країни, в якій 

живемо, допомагали осмислити себе, чути 

себе, розуміти себе. В колежі розроблено та 

успішно функціонував алгоритм виховання 

особистості «ЗРОСТАЄМО, ЩОБ ЛЮБИТИ, 

НАВЧАЄМОСЬ, ЩОБ ДОБРО ТВОРИТИ!» 
Творення школи добра і духовного розви-

тку особистості, розгортання її діяльності – 
процес надзвичайно складний і своєю новиз-

ною, і відзвичаєністю учительського загалу 

від традицій християнської педагогіки, і небе-

зпечною своїми наслідками відірваністю 

школи від світу національної та вселюдської 

духовності. Ясна річ, те, що нищилося протя-

гом десятиліть, відбудувати в одну мить дуже 

важко – дається взнаки брак досвіду, перерва-

ність традиції, консервативність учителів, а 

особливо освітянського чиновництва. Тож, 

через це, відродження духовної місії україн-

ської освіти має започаткуватися в якихось 

компромісних формах, які призвичаять на-

ших сучасників – і дорослих, і дітей – до 

співпраці, співдії, співтворчості школи та Це-

ркви в процесі налагодження освітянської ді-

яльності. Однією з таких форм більшість тео-

ретиків і практиків педагогіки називає озна-

йомлення школярів у процесі навчання та ви-

ховання із християнською цивілізацією, її іс-

торією та сьогоденням, скарбами її культури 

й особливостями її етичної доктрини, що зна-

чно сприятиме духовному розвитку й збага-

ченню дітей, а не тільки побільшить їхню по-

інформованість у цій царині. 
Ідея використання елементів християнсь-

кої культури в навчально-виховному процесі 

школи, безперечно не нова: як тільки атеїсти-

чний пресинг тоталітарної доби послабився, 

одразу ж усе потужніше в українську освіту 

почали вливатися живлющі струмена духов-

ності, педагоги, після десятиліть духовної не-

волі, запрагли висоти, світла, істини, загово-

рили з дітьми про найголовніше, найсуттє-

віше в нашому бутті, почали їх знайомити з 

тим дивовижним і надзвичайно багатим сві-

том думки й почуттів, буттєвих та культурних 

надбань, якими збагатило світ Християнство. 

Саме тоді і почали з’являтися перші освітні 

осередки плекання духовної сфери нашої мо-

лоді – школи, у яких основою навчально-ви-

ховного процесу обрано було християнські 

цінності й ідеали. Досвід кожного з таких осе-

редків по-своєму унікальний і саме з огляду 

на це порубує розголосу в професійному се-

редовищі, що дасть змогу і іншим – і окремим 

учителям, і цілим педагогічним колективам – 
прилучитися й до його набутків, втілити його 

у своїй щоденній практиці, передати його 

своїм колегам, забезпечивши у такий спосіб 

належну циркуляцію в національному освіт-

ньому просторі великоцінних педагогічний 

ідей. 
Ці ідеї цікаві і не тільки своєю новизною й 

актуальністю, але й формами реалізації, ефе-

ктивного втілення їх у шкільну щоденність. 

Це і введення до шкільного компонента пред-

метів релігійно-етичного спрямування, і 
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читання спецкурсів та факультативів, і погли-

блення у викладанні традиційних навчальних 

дисциплін тих тем, які мають доторк до вели-

кого світу Християнства. Кожен з-поміж цих 

напрямів уже має певні традиції сучасній 

школі й посутньо впливає на духовний розви-

ток нашої молоді, засвідчуючи свою резуль-

тативність і потрібність. 
Вибір учительського колективу Українсь-

кого колежу імені Василя Сухомлинського на 

користь християнський цінностей як голов-

ного світоглядного та свідомого орієнтира 

освітньої діяльності, як першоелемента 

освіти загалом – не випадковий і не кон’юкту-

рний, не є даниною моді й не здійснюється 

«за наказом згори», а відображає, по-перше, 

глибинні зрушення у свідомості народу, його 

пробудження до духовного життя, до світла 

Христової віри; а по-друге, такий підхід зумо-

влений свідомою позицією педагогічного ко-

лективу колежу, його мотивованим вибором 

на користь духовних пріоритетів освіти, усві-

домленням колосального людинотворчого 

потенціалу, який мають християнські цінно-

сті та ідеали, й того потужного впливу, який 

вони можуть здійснити на процес станов-

лення, розвитку та духовного збагачення осо-

бистості. 
На нашу думку, християнські першоелеме-

нти можуть (як хочеться сказати – мають!) на-

повнювати кожен предмет шкільного курсу, 

використовуватися при вивчення всіх навча-

льних дисциплін, адже Христова віра насті-

льки всеохоплююча, універсальна, потужна, 

що годі й шукати ті складники нашого буття, 

які вона не заполонює своїм світлом і теплом. 

Але починаємо таку практику саме з уроків 

рідної мови. Цей вибір мотивується не тільки 

лінгводидактичною інновацією, яка є важли-

вою складовою частиною реформування змі-

сту мовної освіти школярів і передбачає роз-

гортання уроку української мови, зокрема, за 

єдиною темою висловлювання, тобто коли 

урок рідної мови будується на цілісному 

тематичному матеріалі, кожен із його етапів 

своїм змістом пов’язується із єдиною темати-

чною лінією. 
Такий виріб зумовлюється передовсім тим, 

що рідна мова і є першоосновою духовності, 

її найбільшим осереддям – однаковою мірою 

що окремої людини, що всього народу. Так, 

саме рідне слово витворює дух людини, зміц-

нює його, дає змогу прилучитися до духовних 

надбань свого народу й усього людства, фор-

мує нашу морально-етичну поставу, емоційну 

сферу й інтелект. Саме тому головний акцент 

при вивченні мови, особливо ж рідної, слід 

переносити із засвоєння згромаджених во-

єдино якихось мовних правил на осягнення 

мови як засобу пізнання світу, свого народу й 

себе в ньому, як шляху прилучення до найви-

щих надбань уселюдського й національного 

духу. Мабуть, насамперед із цих міркувань 

видатний російський філолог Федір Буслаєв 

саме так визначав завдання вивчення мови в 

науці та в школі: «Розумну мету лінгвіст має 

тоді, коли, не обмежуючись дослідженням 

букв, префіксів, закінчень, прагне у вивченні 

мови досліджувати духовне життя самого на-

роду». 
Справді, саме на уроках рідної мови й за-

кладається основа духовного розвитку особи-

стості. І від того, наскільки міцними будуть ці 

підвалини, і залежить увесь подальший роз-

виток людини. 
Саме в Українському колежі імені Василя 

Сухомлинського зародилася й уперше почала 

апробуватися ідея побудови викладу ціліс-

ного курсу рідної мови на основі відомостей 

про Християнство як релігію, морально-ети-

чну й буттєву систему та духовно-культурний 

феномен. Цей курс передбачає наповнення 

кожного уроку тим благодатним матеріалом, 

що висвітлює різні аспекти Християнства. 

Продуманість концепції цього підхожу дозво-

ляє розгорнути перед поглядом дітей величну 

за своєю осяжністю панораму цієї найпоши-

ренішої у світі релігії, показати її в часовому 



«НАУКОВИЙ ВІСНИК КаУ ім. А. Волошина»  Вип.3, 2021  ISSN 2707-3017 
 

 

186 

й просторовому вимірах, у всій силі мора-

льно-етичних основ та в усьому багатстві ку-

льтурних надбань. Уроки цього курсу будува-

лися з використанням сучасних лінгводида-

тичних технологій, що допомагає пожвавити 

його розгортання, зацікавити дітей оригіналь-

ними формами вивчення матеріалу лінгвісти-

чної та культурологічної ліній. Певна річ, ви-

користання відомостей про українське та сві-

тове Християнство на уроках рідної мови як 

розгортання їхньої культурологічної лінії не 

витісняє на другий план, не послаблює й не 

скорочує інших ліній, насамперед лінгвістич-

ної. Навпаки – цей підхід забезпечує реальне 

змістове наповнення уроку, дає змогу ефекти-

вно реалізувати триєдину урочну мету. 
Проте у нашій державі, ще й досі триваю 

суперечки про великі виховні можливості 

християнської педагогіки й співпрацю між 

Церквою та школою в царині розвитку духо-

вного світу особливості школяра; ще й досі 

вирішуються питання правового врегулю-

вання присутності Церкви в школі; ще й досі 

дехто з освітян побоюється відмовитися від 

анахронічної ідеології атеїзму й говорити з 

дітьми про Бога. Але плин часу не спинити, і 

не спинити нашої духовної основи, як не спи-

нити й побожного та христолюбного народу 

українського на шляху відновлення ним своєї 

духовної самобутності. Вримо, віруємо свято 

й незрушно: головна запорука відродження 

України – у поверненні до її християнських 

коренів, до її істинної високодуховної сутно-

сті, у поверненні до Бога. І започаткувати цей 

процес має саме школа, але школа одухотво-

рена! 
Коротко про тих, хто попри всі негаразди 

віддано бережуть традиції свого народу, 

свято цінують свою віру, кожен свою-батьків-

ську споконвічну. 
Мені довелось, відповідно запрошенням 

китайський освітян, 13 раз, за китайські ко-

шти, бути в різних регіонах їх країни. Нас за-

прошують аби ми поділилися досвідом 

впровадження творчої спадщини В. О. Сухо-

млинського. 
Там турбота про дітей і вчителів на висо-

кому державному рівні: 
• щоранку, у всіх школах, день почина-

ється із підняття державного прапора, 

виконання пісні-вдячності мамі та пісні-
вдячності державі, хором у дві, дві з по-

ловиною тисячі дитячих голосів і це 

крім уроків співів; 
• 100 % учнів китайських шкіл харчу-

ються в обов’язковому порядку; 
• щоденна півгодинна зарядка; 
• читання текстів із книги вголос (з 1 по 

12 клас), що є і турботою про здоров’я 

та сприяє розвитку зорової і слухової 
пам’яті. 

• зарплата вчителя - тисяча доларів; 
Розроблена в Українському колежі ім. В. 

О. Сухомлинського, «Структурно-змістовна 

модель школи духовного зростання та добро-

творення» і програма «Етика: духовні засади» 

впроваджується в позакласну діяльність ки-

тайських шкіл. На одній із конференцій, в Пе-

кіні, виступала екс президент Академії педа-

гогічних наук Китаю, госпожа Джу, в своїй 

доповіді велику увагу приділила духовному 

вихованню, душі, духу, духовності, добра, за 

творчою спадщиною Василя Олександро-

вича. 
Успіх цій змагальності конкурентів – дер-

жав і конкурентів окремих громадян мають 

забезпечувати святість вільної особистості, її 

вільне слово, діалог, вільна конкурентна ду-

ховно-матеріальна життєдіяльність, відпо-

відно законам є святим. Ми маємо перекону-

вати учнів, що свобода це відповідальність 

перш за все. 
Кожну людину потрібно розуміти і прилу-

чати до самої себе, до її ж власного досвіду, 

спонукати до конкурентоспроможності та 

підтримувати розвиток її природних здатнос-

тей, її успіх, кращі якості її само – Я. 
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Нами розроблялися та впроваджувалися су-

часні системи та технології навчально-вихов-

ного процесу та його психологічного супро-

воду. Інтерактивні методики навчання й вихо-

вання дозволяли дітям робити свідомий вибір, 

сприяли засвоєнню ними нових знань, завдяки 

чому вихованці набували умінь приймати сві-

домі рішення й відповідати за них. 
Професійне зростання вчителів стимулю-

вали: методологічні, методичні, функціона-

льні ради, круглі столи, педагогічні консилі-

уми за участю провідних науковців, великі й 

малі тематичні педагогічні ради, презентації, 

миследіяльнісні ігри, конкурси, обмін досві-

дом – можливість почути, відчути, прожити, 

посперечатися, зацікавити вчителя в реаліза-

ції природного потенціалу дитини, пробудити 

бажання спілкуватися у просторі предмета, де 

відбувається осмислення фактів, подій, явиш, 

слова, думки, мудрості. 
Тож найголовнішим завдання школи доб-

ротворення – вчити думати та відповідати за 

свій власний вибір. 
Виховання вільної конкурентоспроможної 

Я – особистості, громадянина України здат-

ного жити зі своїми життєвими потребами за 

свої надбання від своєї духовно-матеріальної 

діяльності, а не розраховувати на когось. 
Відповідно необхідні нові підходи до взає-

мин: збагачуватися освітою, обміном інтелек-

том, інформацією, досвідом промислового 

виробництва, досягненнями в культурно-ми-

стецьких галузях, спорті. А в цілому – обмі-

ном конкурентоспроможністю: можна так – 
можна краще. 

Запорукою успіху у цьому має бути духов-

ність людини і її внутрішній світ: свідомість, 

розуміння потреби пізнавати світ, себе, смисл 

і своє призначення. 
Нами розроблена й успішно впроваджена з 

2006 року “ Структурно-змістова модель Школи 

духовного зростання та добротворення”. 
Мета: Виховання особистості, що має стійку 

позитивну мотивацію духовного зростання та 

добротворення на основі кращих християнсь-

ких та загальнолюдських цінностей. 
Спрямованість на: оновлення парадигми 

змісту форм і методів духовно – морального 

розвитку учнів; комплекс методів і методик 

для формування духовно-моральних якостей 

особистості; науково-методична і теоретична 

підготовка вчителів до здійснення завдань ду-

ховно-морального розвитку особистості; за-

лучення батьків до життєтворчості колежу; 
розвиток учнівського самоврядування; вихо-

вання традиційних підходів у збереженні ду-

ховної спадщини українського народу. 
Завдання: філософсько – світоглядна під-

готовка духовно зростаючої та добротворчої 

особистості; допомога в отриманні якісних 

наукових знань та позитивного духовно-мо-

рального досвіду; формування потреби збере-

ження духовної спадщини українського на-

роду. 
Параметри життєдіяльності: атмосфера 

взаємної довіри між учасниками навчально-
виховного процесу; потреба пізнання тради-

ційної культури; розвиток морального потен-

ціалу; становлення цілісної та гармонійної 

особистості; допомога в набутті досвіду доб-

ротворення; передача традицій тисячолітньої 

духовної культури; відповідальність у про-

цесі життєдіяльності. 
Параметрами передбачено, з опорою на 

дитячий досвід, на кожній життєвій сходинці, 

набувати вміння, проектувати діяльність по 

розвитку природних здібностей і здатностей 

мислячої і відповідальної за свій вибір, за вла-

сне життя успішної людини. 
В свою чергу розвиток духовності забезпе-

чують: віра, надія і любов. Віра не тільки у ре-

лігійному змісті, а й віра в себе, в те, що межа 

буде досягнута. Надія –сподівання, що ба-

жання обов’язково збудуться, любов – гли-

бокі почуття до когось чи чогось, інтерес, 

пристрасть, шанобливість, приязнь. За твер-

дженням Григорія Сковороди: "Любов є дже-

рело всякого життя". 
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З урахуванням усього цього духовне ви-

ховання спрямоване на першорядне і визна-

чальне в ньому: пізнання кожним вихован-

цем буття всесвіту і себе ньому, визначення 

свого призначення в життя, розвиткові яко-

сті конкурентоспроможної особистості, гро-

мадянина України, на засадах кращих тра-

диційних цінностей українського народу. 
Людина творить сама себе. Щасливий той 

дорослий, що був щасливим у дитинстві! 

Наше завдання виховувати, вирощувати, зда-

тність переконувати, дебатувати, аргументу-

вати свої думки, розв’язувати свої проблеми, 

бути щасливим. 
Робота з перших днів навчання у школі з ус-

відомленням, що дитина яку навчаємо дитя 

Боже. Господь створив усе для людини: при-

роду, засоби існування, а тоді створив людину 

звелівши множитися та творити добро. 
Нам необхідно допомогти здійснити задум 

Бога у кожній дитині. Якою діяльністю розви-

вати природні здібності та здатності дитини? 
Безперечно – опора на дитячий досвід на 

кожній життєвій сходинці. 
Головне вчити думати та відповідати за 

свій вибір у практичній діяльності. 
Індивідуалізація навчально-виховної ро-

боти. Знати дитину, її здатність до навчання, 

її індивідуальні особливості характеру, її ото-

чення, родинні стосунки, стосунки у клас-

ному колективі. 
Вчити набувати власний досвід, визначати 

акценти, проектувати діяльність по розвитку 

природних здібностей і здатностей. 
На виході із школи особистість з паспор-

том має бути здатною, продукувати те, що ко-

ристується попитом, чи то інтелектом, чи то 

творчість, чи то руками. 

Вчитель як священнослужитель має слу-

жити дитині, прилучати її до добрих справ че-

рез конкретну діяльність. 
Господь створив дитину за образом і подо-

бою Божою, турбуючись про її духовне, 

психічне і фізичне здоров’я. 
Суть людини – в її духовності. Чим вищий 

рівень духовності окремої людини, групи лю-

дей, народу, нації – тим більше в їхньому 

діянні добротворення і менше зла. 
Суть: бути здатним жити зі своїми жит-

тєвими потребами за свої надбання від своєї 

духовно-матеріальної діяльності, а не розра-

ховувати з «протягнутою рукою» на чиюсь 

допомогу. Така сурова правда життя всіх 7 

мільярдів людей світу. 
Щасливим, вічним буде той народ, де відбу-

вається діалог церкви і суспільства, держави і 

народу, який усім серцем, душею, розумом, во-

лею живе за Євангелієм, прагне соборності – ду-

ховно-моральної єдності, свято зберігаючи 

красу й унікальність кожного чистого серця, яке 

б’ється в унісон із серцем Держави, яке прагне 

добра, протистоїть пропаганді гріха. 
Виховання людини, що поважає себе, ви-

ховання любові, довіри, віри, поваги, заохо-

чення, самооцінки в класі, де – багатство 

індивідуальностей, а не залежність і покора. 

Що є у кожного, він має ділитися з іншими. 

Колектив і особистість у ньому виховується у 

спільній діяльності! Всі уроки — це стимулю-

вання до спостереження дітей над подіями 

життя, в текстах, матеріалах підручників, 

відеосюжетах, дитячі роздуми, пошуки, вис-

новки, успіхи, й помилки. 
Допомога у становленні і розвитку непо-

вторної і таємничої духовної сфери Людини – 
це шлях, що веде до пізнання Істини, Добра і 

Краси. 
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EDUCATIONAL SYSTEM: THE PROBLEM OF CONCEPT DEFINITION  
 

Tetiana FURSENKO  
 

Future professionals` training in any field is 
carried out in the settings of a formalized and 
standardized learning process comprised of a 
number of components that represent the educa-
tional system. There are currently a significant 
number of definitions of the term "educational 
system". Let us consider some interpretations of 
this concept from foreign and Ukrainian schol-
ars` perspective.  

Thus, the pedagogical dictionary interprets 
this concept as a complex consisting of educa-
tional strategies, pedagogical and didactic tech-
nologies or learning models (Modern educational 
process, basic concepts and terms, 2018). The 
pedagogical dictionary authored by Halyna and 
Oleksiy Kodzhaspirovy (2000) defines the edu-
cational system as a set of interacting and inter-
connected educational programs and state educa-
tional standards of different levels and orienta-
tions; a network of educational institutions that 
differ in organizational and legal forms, its types 
implementing these standards; a system of man-
agement bodies and departmental institutions, 
enterprises and organizations (p. 87). 

In the "Encyclopedia of Education" edited by 
V. Kremen, the education system is interpreted 
as a set of "educational institutions, scientific, 
scientific and methodological, and methodologi-
cal institutions, research and production enter-
prises, state and local education authorities and 
self-governance in education" (Kremen & 
Savchenko, 2008 , p. 818). 

In the studies of Chinese scientists (Li, Zheng, 
& Yu, 2018), the educational system is consid-
ered as an education complex consisting of edu-
cational institutions of all types and educational 
standards that regulate their activities (p. 15). 

Professor Daniel Schugurensky (2002) at the 
University of Toronto proposes a narrower inter-
pretation defining as a system an educational 

process characterized by the dynamic interde-
pendence of four key components: a teacher, 
learners, subject matter and methods. 

The investigations of Professor C. Wolhuter, 
a researcher on comparative pedagogy at North-
western University in South Africa, are of partic-
ular note (Wolhuter, Mugo, & Steyn, 2002). He 
views the education system as a planned and or-
ganized learning process to meet the educational 
needs of a specific target audience in a given 
area. The researcher distinguishes several levels 
of educational systems: national consisting of 
government agencies that perform educational 
functions for the population throughout the coun-
try; "niche" or so-called "mini-education system" 
operating on a specific segment of the popula-
tion. The latter also includes private educational 
institutions that provide educational services and 
training equivalent to public institutions that 
meet learners` additional needs.  

The elements that ensure the functioning of 
the educational system are educational policy (a 
mission, a vision, a purpose, objectives and legal 
regulation of training), administrative mecha-
nism (responsible for the development, adoption 
and implementation of educational policy; feed-
back from the target audience; financing of edu-
cation), educational institutions that ensure the 
degree structuring and continuity of the educa-
tional process at the national level. In Ukraine, it 
is preschool, general secondary education, voca-
tional and higher education, postgraduate stud-
ies, doctoral studies, self-education and post-
qualifying education. This category also includes 
regulations of educational institutions – curricula 
and programs; participants in the educational 
process – students and teaching staff; facilities. 
The last component is support services, in partic-
ular school transport, provision of dormitories for 
students, etc., which is a secondary one but is 
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quite an important aspect of the functioning of 
the education system (Wolhuter et al., 2002). Be-
cause the education system is a reflection of the 
needs of a constantly evolving society, it is not 
steady and is characterized by constant reforming 
and modernization. According to Wolhuter 
(2002), the main factors bringing about changes 
are primarily economic (the higher the level of 
economic development, the higher the quality of 
educational services and mass education). Edu-
cation is a branch of public life that needs fund-
ing. Thus, the UNESCO report "Education for 
All" (2012) states that in 2010 about 4.9% of 
world GDP was spent on education (p. 141). In 
addition, the state of the economy also affects the 
formation of the social order for specialists of a 
certain profile (Bulaeva & Isaeva, 2012). How-
ever, in our opinion, the most important thing is 
that today the priority should be the question of 
whether the education system provides the 
younger generation with a sufficient range of 
knowledge and competencies to be competitive 
in the labor market in the XXI century. 

Among important factors of reforms in the ed-
ucational system, there are socio-cultural (a lan-
guage factor; the level of cultural development of 
society taking into account national characteris-
tics); political (the degree of centralization and 
state regulation of education); climatic and geo-
graphical (the impact of severe climatic condi-
tions on the age at which students are required to 
receive primary education, the schedule of the 
educational process); religious (the dominance of 
the church in the provision of educational ser-
vices in the Middle Ages; the issue of access to 
education for everyone, regardless of gender, 
which is a problem in Muslim countries); histor-
ical (era of colonialism, change of administra-
tive-territorial system) (Wolhuter et al., 2002). 
Thus, the education system is a complex and 
multi-component phenomenon that is responsive 
to societal needs and functions to meet society`s 
best interests in terms of generating highly-qual-
ified workforce.  
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
ТА ДОСТУПУ ДО ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВНИХ АРХІВІВ, 

ЩО МІСТЯТЬ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
 

Людмила ДІДУХ, Наталія ЗАЛЄТОК 
Український науково-дослідний інститут  

архівної справи та документознавства 
 

Одними із ключових завдань розвитку ар-

хівної справи на період до 2025 р. Державна 

архівна служба України (Укрдержархів) ви-

значила серед іншого посилення наукового 

супроводу архівної діяльності та врегулю-

вання правових механізмів упровадження ре-

зультатів науково-дослідних робіт у практику 

роботи архівних установ [1]. Проведення су-

часних прикладних наукових досліджень по-

кладено на Український науково-дослідний 

інститут архівної справи та документознавс-

тва (УНДІАСД), який визначено інституцій-

ною основою галузевої архівної науки.  
Серед таких актуальних для галузі дослі-

джень, виконаних науковими працівниками 

інституту протягом 2020 р., стала науково-до-

слідна робота (НДР) «Дослідження питань 

використання та забезпечення доступу до до-

кументів державних архівів, що містять пер-

сональні дані», під час якої проаналізовано, 

зокрема, аспекти інформаційного права, 

пов’язані із захистом персональних даних у 

архівних документах. Адже, коли йдеться про 

забезпечення безперешкодного доступу до 

архівних документів, що містять персональні 

дані, нерідко виникає правова колізія між 

правом доступу до них та правом на приват-

ність. За цих обставин рішення про надання 

доступу до таких документів для кожного 

конкретного випадку ухвалюється індивідуа-

льно й залежить від наявності в особи права 

запитувати інформацію, співвідношення 

цього права та прав інших осіб, згоди особи 

надавати інформацію про себе, режиму дос-

тупу до інформації, обмежень відповідного 

права, встановлених законом. Оскільки пра-

вове регулювання надання доступу до доку-

ментів державних архівів, що містять персо-

нальні дані, та їх використання здійснюються 

на підставі низки вітчизняних нормативно-
правових документів, це нерідко ускладнює 

роботу архівістів і уповільнює процедуру ух-

валення рішення щодо того чи іншого запиту. 

Оскільки на сьогодні державним архівам бра-

кує комплексного нормативного чи методич-

ного документа, який містив би рекомендації 

щодо надання доступу до документів, що мі-

стять персональні дані, та їх використання, 

наукові результати цієї НДР, проведеної УН-

ДІАСД, доцільно впроваджувати в практичну 
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діяльність державних наукових установ. 

Адже вони безперечно сприятимуть вирі-

шенню низки проблем, що постають перед 

державними архівами під час надання корис-

тувачам доступу до документів, що містять 

персональні дані, зокрема правових [2].  
Під час проведення дослідження було роз-

межовано такі поняття національного законо-

давства як «персональні дані», «інформація 

про фізичну особу», «конфіденційна інфор-

мація». Зокрема, з’ясовано, що поняття «ін-

формація про фізичну особу» є ширшим і 

включає в себе поняття «персональні дані». 

Персональними даними інформація про фізи-

чну особу є лише у тому разі, коли особу, якої 

вона стосується, можна ідентифікувати. Пер-

сональна інформація не завжди є конфіден-

ційною і стосується тільки живих осіб. Кон-

фіденційною ж може бути інформація про фі-

зичну або юридичну особу, про померлу 

особу або ж про особу, що не є ідентифікова-

ною. Не вся конфіденційна інформація міс-

тить персональні дані.  
Визначено основні особливості викорис-

тання документів державних архівів, що міс-

тять персональні дані. Проаналізовано вітчи-

зняну нормативну-правову базу у контексті її 

застосування під час обробки запитів на на-

дання інформації, що містить персональні 

дані. З’ясовано, що раніше встановленого За-

коном України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» строку у 75 років, 

після якого з документів, що містять персона-

льні дані, знімається режим конфіденційно-

сті, можливий за однієї з таких умов: наявно-

сті дозволу громадянина, права та законні ін-

тереси якого можуть бути порушені; у разі, 

коли обмеження доступу до інформації забо-

ронено законом; у разі, коли така інформація 

є суспільно необхідною.  
Подано примірний перелік документів 

державних архівів, що містять персональні 

дані.  

З’ясовано форми та підстави організації 

доступу до документів, що містять персона-

льні дані. Зокрема, підставами, на яких може 

надаватися доступ до закритої персональної 

інформації, можуть бути: звернення суб’єкта 

персональних даних щодо доступу до інфор-

мації про себе; звернення родича суб’єкта(ів) 
персональних даних щодо доступу до інфор-

мації про них; звернення довіреної особи 

суб’єкта персональних даних (у разі наявно-

сті відповідного нотаріально засвідченого до-

кумента); наявність у користувача нотаріа-

льно засвідченого дозволу суб’єкта(ів) персо-

нальних даних на доступ до його (їхньої) пе-

рсональної інформації із зазначенням конкре-

тних документів, до яких користувача допу-

щено, і на яких умовах; звернення щодо дос-

тупу до суспільно необхідної (суспільно ко-

рисної) інформації (визначається розпоряд-

ником інформації на підставі трискладового 

тесту); у разі наявності у користувача рі-

шення суду, яке зобов’язує державний архів 

надати доступ до закритої інформації, яка мі-

стить персональні дані. 
Складено примірний 5-кроковий алгоритм 

дій у випадку надходження запиту на доступ 

до документа, що містить персональні дані. 
У разі, коли користувача допущено не до 

всієї інформації, що міститься в документі, 

працівникам державних архівів рекомендо-

вано такі варіанти забезпечення конфіденцій-

ності закритої інформації: у разі, коли справа 

не зшита, надати користувачеві в окремій па-

пці лише ті документи, в яких міститься до-

ступна для нього інформація; у разі, коли 

справа зшита, належним чином законверту-

вати ті, в яких міститься інформація, до якої у 

користувача немає доступу; надати користу-

вачеві платну послугу з цифрового копію-

вання або ксерокопіювання документа з зама-

ркованою закритою персональною інформа-

цією; видати витяг з того чи іншого докуме-

нта з відкритою інформацією, або ж надати 

платну послугу з підготовки відповідей на 
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наданий користувачем перелік питань щодо 

змісту документа без надання персональних 

даних. 
На основі узагальнення отриманих резуль-

татів було укладено аналітичний огляд «Ви-

користання документів державних архівів, 

що містять персональні дані, та організація 
доступу до них». У ньому розглянуто такі пи-

тання: 
– загальні положення: поняття «персона-

льні дані» в національному законодавстві; 

співвідношення понять «персональні дані» та 

«інформація про фізичну особу»; спільне та 

відмінне між поняттями «персональні дані» 

та «конфіденційна інформація»; 
– використання документів державних ар-

хівів, що містять персональні дані: застосу-

вання державними архівами чинної нормати-

вно-правової бази під час обробки запитів на 

надання інформації, що містить персональні 

дані; примірний перелік документів держав-

них архівів, що містять персональні дані; 
– надання державними архівами доступу 

до документів, що містять персональні дані: 

організаційний аспект: оформлення запиту на 

надання доступу до архівних документів дер-

жавних архівів, що місять персональні дані з 

обмеженим доступом; розгляд запиту на на-

дання доступу до документів, що місять пер-

сональні дані, відповідальною особою держа-

вної архівної установи та підстави його задо-

волення чи відхилення; форми та способи ор-

ганізації доступу до документів, що містять 

закриті персональні дані. 
З урахуванням результатів проведеного 

дослідження наукові працівники УНДІАСД 

надали такі рекомендації Укрдержархіву: 
- узгодити Закон України «Про Національ-

ний архівний фонд та архівні установи» з За-

конами України «Про доступ до публічної ін-

формації» та «Про захист персональних да-

них». Розмежувати та законодавчо зафіксу-

вати терміни «доступ до документів» та «до-

ступ до інформації»; унормувати процес 

архівування персональних даних (переда-

вання персональних даних від володільця до 

архівної установи; визначення мети, крите-

ріїв і обсягів їх зберігання); обґрунтувати не-

обхідність постійного зберігання документів, 

які містять персональні дані і одночасно є 

складовою частиною Національного архів-

ного фонду з огляду на ст. 15 Закону України 

«Про захист персональних даних», яка перед-

бачає видалення або знищення персональних 

даних; 
- законодавчо закріпити в Законі «Про за-

хист персональних даних» статус зображення 

та голосу особи як різновиду персональних 

даних; 
- внести зміни до «Типових норм часу і ви-

робітку на основні види робіт, що викону-

ються у державних архівних установах», за-

тверджених наказом Укрдержархіву від 

29 квітня 2020 р. № 45, передбачивши у них 

вид робіт щодо вивчення документів на пред-

мет виявлення персональних даних, які відне-

сені до конфіденційної інформації;  
- укласти внутрішньоархівні реєстри доку-

ментів, які містять персональні дані для при-

скорення обробки запитів користувачів; 
- надати архівам кадрові, фінансові та тех-

нічні можливості для організації анонімізації 

персональних даних. 
Продовження вивчення зазначеної пробле-

матики наукові працівники УНДІАСД вбача-

ють у виконанні окремих спеціальних наукових 

досліджень з питань захисту персональних да-

них під час організації доступу до електронних 

документів та цифрових (оцифрованих) копій 

документів фонду користування з детальним 

описом такої процедури. Загалом же захист пе-

рсональних даних в зазначених випадках має 

здійснюватися з урахуванням вимог Закону Ук-

раїни «Про захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах» від 05 липня 

1994 р. № 80/94-ВР, Постанови Кабінету Міні-

стрів України «Про затвердження Правил за-

безпечення захисту інформації в 
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інформаційних, телекомунікаційних та інфор-

маційно-телекомунікаційних системах» від 29 

березня 2006 р. № 373 [зі змінами]. 
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2020. № 4. С. 9-25. 
2. Дідух Л., Залєток Н. Досвід українських архівів щодо використання та надання дос-

тупу до документів, що містять персональні дані. Архіви України. 2021. № 1 (236). 
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АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 
ТА ЗАСОБИ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

У СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 
 

ДЕМЧЕНКО К.А., 
студентка ІІІ курсу спеціальності «Право» 

ВСП «Фаховий коледж МНУ ім. В. О. Сухомлинського» 
М. Миколаїв, Україна 

 
Науковий керівник: РУКІНОВА С.С., 

викладач правових дисциплін 
ВСП «Фаховий коледж МНУ ім. В. О. Сухомлинського» 

М. Миколаїв, Україна 
 

Роль і місце адміністративної відповідаль-

ності в сучасному суспільстві зводиться до 

трьох основних понять: управлінська, Держа-

вна служба і права людини. Відповідно до 

концепції управління, адміністративна відпо-

відальність є специфічним засобом реалізації 

примусового методу державного управління. 

У контексті Концепції Державної служби, ад-

міністративна відповідальність може висту-

пати як засіб забезпечення виконання зо-

бов’язань, що випливають з договорів та ін-

ших відносин, які не належать до сфери дер-

жавного управління. З точки зору концепції 

прав людини, адміністративна відповідаль-

ність є елементом механізму захисту прав і 

свобод людини [2, с. 170-171; 4, с.131-137].  
У юридичній літературі виділяється значна 

кількість адміністративних проваджень, у 

тому числі як самостійне – провадження у 

справах про адміністративні правопору-

шення, що отримало назву – адміністративно-
деліктного. Адміністративно-деліктне прова-

дження – це процесуальна діяльність уповно-

важених органів публічної адміністрації та їх-

ніх посадових осіб на основі визначених зако-

нодавцем правил, що спрямована на віднов-

лення порушених прав і реалізацію адмініст-

ративної відповідальності за проступок. Ад-

міністративно-деліктне провадження в 

системі юридичного процесу є структурним 

елементом адміністративного процесу, як і 

адміністративно-процедурне та адміністрати-

вно-судочинне провадження [1, р. ІV]. Адмі-

ністративно-деліктне провадження склада-

ється зі стадій, під якими розглядають порів-

няно самостійні частини послідовно здійсню-

ваних процесуальних дій, які поряд із загаль-

ними завданнями провадження, мають влас-

тиві лише їм завдання й особливості, що ви-

значають їх зміст і процесуальне призначення 

[2, с. 221-223]. 
Стаття 245 КпАП визначає, що завданнями 

провадження в справах про адміністративні 

правопорушення є: своєчасне, всебічне, по-

вне і об’єктивне з’ясування обставин кожної 

справи; вирішення її в точній відповідності з 

законодавством; забезпечення виконання ви-

несеної постанови; виявлення причин та 

умов, що сприяють вчиненню адміністратив-

них правопорушень; виховання громадян у 

дусі додержання законів [1]. Звідси випливає, 

що таким чином розв’язуються два комплек-

сні взаємопов’язані завдання: 
➢ по-перше, юрисдикційне - своєчасне, 

всебічне, повне і об’єктивне з’ясу-

вання обставин кожної справи; вирі-

шення її відповідно до законодавства; 
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забезпечення виконання винесеної по-

станови); 
➢ по-друге, профілактичне виявлення 

причин та умов, що сприяють вчиненню 

адміністративних правопорушень; ви-

ховання громадян у дусі додержання за-

конів. 
Провадження в справах про адміністрати-

вні правопорушення є різновидом виконавчо-
розпорядчої діяльності, і тому в ньому діють 

загальні принципи управління, такі, як закон-

ність, демократизм, гласність, широка участь 

громадськості тощо. Водночас тут діють і 

специфічні, зумовлені завданнями даної дія-

льності принципи. 
Заходи забезпечення адміністративно-де-

ліктного провадження – це врегульована нор-

мами адміністративного права сукупність 

юридично значущих примусових дій, що за-

стосовуються компетентними органами пуб-

лічної адміністрації, які є способами здійс-

нення встановленого порядку адміністрати-

вно-деліктного провадження, реалізації його 

завдань, а також процесуальних обов’язків і 

повноважень учасників провадження. Заходи 

забезпечення адміністративно-деліктного 

провадження поділяються на дві групи: за-

ходи забезпечення адміністративно-делікт-

ного провадження допоміжного характеру і 

заходи, спрямовані на отримання доказів [2, 
с. 224-229; 4, с.112-118]. 

Заходи забезпечення адміністративно-де-

ліктного провадження припинювального ха-

рактеру полягають у профілактиці протипра-

вної поведінки особи, яка здійснює правопо-

рушення, за допомогою примусового обме-

ження свободи пересування та дій такої особи 

або свободи користування майном, предме-

том або знаряддям здійснення правопору-

шення, а також забезпеченні здійснення про-

цесуальних дій, застосування інших заходів 

забезпечення, встановлення особи поруш-

ника. До цих заходів відносяться: достав-

лення порушника, адміністративне 

затримання і привід, затримання транспорт-

ного засобу, заборона експлуатації транспор-

тного засобу, усунення від управління транс-

портним засобом тощо [1, гл.20; 2, с. 222-
223].  

Заходи забезпечення адміністративно-де-

ліктного провадження спрямовані на отри-

мання доказів для забезпечення примусовим 

шляхом встановлення факту правопорушення 

й особи правопорушника, виявлення та дослі-

дження доказів для встановлення об’єктивної 

істини у справі. Ці заходи врегульовані адмі-

ністративно-процесуальними нормами та 

примусовими процесуальними діями компе-

тентних органів, відрізняються характером 

правообмежень і спрямовані на виявлення, 

фіксацію та належне вилучення доказів у 

справі про адміністративне правопорушення 

[1, гл.20]. 
Підставами застосування заходів забезпе-

чення адміністративно-деліктного прова-

дження є здійснення особою діяння, що міс-

тить ознаки правопорушення або обґрунто-

вані підозри в цьому; об’єктивна, обґрунто-

вана інформація, що дозволяє вважати, що 

особа приховує знаряддя здійснення правопо-

рушення, які-небудь предмети, здобуті про-

типравним шляхом, інші предмети, а також 

документи, що мають важливе значення в 

процесі встановлення об’єктивної істини, об-

ставин правопорушення [1, р. ІV]. Відповідно 

до КпАП [1, ст.246-247, ст.251-252], вирі-

шення завдань адміністративного прова-

дження здійснюється за допомогою дове-

дення, яке включає в себе виявлення, проце-

суальне оформлення і дослідження доказів. 
Адміністративне провадження включає в 

себе два види судочинства: судовий розгляд 

адміністративних справ, повністю або част-

ково дозволених адміністративними та дер-

жавними органами, і безпосереднє виконання 

в межах адміністративних справ, порушених 

судами [1; 3, с.74-75], оскільки 
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адміністративне провадження здійснюється в 

різних процесуальних формах. 
Адміністративне судочинство об’єднує ді-

яльність із притягнення осіб до адміністрати-

вної відповідальності та діяльність з вирі-

шення адміністративно-правових спорів. 

Останнє може включати перегляд у порядку 

судового контролю адміністративних справ, 

перелік яких закріплений у КпАП [1, гл.24]. 
Відповідно, розгляд судами справ про адміні-

стративні правопорушення є специфічним ви-

дом адміністративного провадження. 
Резюмуючи вищевикладене, відзначимо, 

що провадження у справах про адміністрати-

вні правопорушення має двояку процесуа-

льно-правову природу і здійснюється судом у 

формі адміністративного судочинства, а адмі-

ністративними органами - у процесуальній 

формі адміністративної юрисдикції. Звідси - 
адміністративне правопорушення, як пра-

вило, визначається як діяльність уповноваже-

них посадових осіб державних і недержавних 

органів (на підставі делегованих їм повнова-

жень) з розгляду справ про адміністративні 

правопорушення та застосування заходів ад-

міністративного примусу. Водночас варто 

підкреслити, що процесуальна форма є атри-

бутивною ознакою адміністративно-делікт-

ного провадження. А тому, розглядаючи осо-

бливості провадження у справах про адмініс-

тративні правопорушення та окреслюючи фу-

нкції цього провадження, треба говорити про 

реальну ієрархію між поняттям права та адмі-

ністративної юрисдикції, яка передбачає, що 

функції адміністративної юрисдикції є похід-

ними від функцій права. 
Заходи забезпечення адміністративно-делік-

тного провадження, безумовно, відіграють ва-

жливу роль серед адміністративно-примусових 

заходів. Водночас сучасний стан правового за-

кріплення згаданих заходів є незадовільним. 

Загальними недоліками є чисельні прогалини 

та колізії нормативно-правової бази, невизначе-

ність повноважень публічних органів при за-

стосуванні цих заходів, низький рівень право-

вої культури, що потребує проведення та реалі-

зації суттєвих реформ у системі адміністратив-

ного права України.  
 

Джерела: 
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#Text 
2. Адміністративне право України: підручник / Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко 

О. В. та ін. / за ред. Ю. П. Битяка. – Київ: Вид-во Юрінком-Інтер, 2005. 544 с. 
3. Бортник Н., Заросило В. Сутність адміністративно-деліктного провадження в системі 

адміністративно-процесуального права України. Вісник Нац. у-ту «Львівська полі-

техніка»: серія Юридичні науки. – Львів, 2018. Вип. 5 (номер 906). С. 69-76. 
4. Бортняк Д. Ф. Заходи забезпечення адміністративно-деліктного провадження: Дис. 

канд. юр. наук: 12.00.07. – Київ, 2011. 205 с. 

https://mydisser.com/ua/catalog/view/6/352/51935.html 
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Дослідження питання оскарження рішень 

контролюючих органів з метою вирішення 

суперечок щодо своєчасності і повноти вико-

нання податкового обов’язку на сьогоднішній 

день є достатньо актуальним. Питання оскар-

ження рішень органів державної податкової 

служби досліджували такі науковці, як М. П. 

Кучерявенко, Є.A.Сенко, C.В. Буряк, В. Т. Бі-

лоус та ін.  
У сучасній науковій літературі використо-

вується такий термін, як «податкова апеля-

ція», щоб описати адміністративне оскар-

ження. 
Cучасна законодавча система оскарження 

рішень контролюючих органів, яка закріп-

лена у Податковому кодексі України (далі ПК 

України), виділяє адміністративний та судо-

вий порядок оскарження. Право вибору спо-

собу захисту залежить від особливих обста-

вин конфлікту та від вибору платника пода-

тку. Регулятори положень Цивільного проце-

суального кодексу України можуть оскаржу-

вати одночасні судові та адміністративні рі-

шення, а також адміністративні та судові рі-

шення [1, с 78].  
Оскарження рішень контролюючих орга-

нів регулюється положеннями ст. 56 Податко-

вого кодексу України. Отже, якщо платник 

податку вважає, що контролюючий орган не-

правильно визначив розмір грошового зо-

бов’язання або прийняв якесь інше рішення, 

що суперечить законодавству або перевищує 

повноваження контролюючого органу, 

встановлені Податковим кодексом або ін-

шими законами України, він має право звіту-

вати перед наглядовим органом із скаргою 

про перегляд цього рішення. Наявність фор-

мулювання "платник податків вважає" свід-

чить про те, що в рамках імперативно дозво-

лених процедур податкове право платника 

податків надається самостійно формувати фа-

ктичну підставу на початку процедури адмі-

ністративного оскарження рішення органу 

державної податкової служби України. Важ-

ливим є саме подання скарг на рішення, пе-

редбачені п. 56.2 ст. 56 Податкового кодексу, 

саме до контролюючого органу вищого рівня. 

Відповідно до цієї статті контрольний орган, 

який розглядає апеляцію суб’єкта, зобов’яза-

ний прийняти мотивоване рішення та наді-

слати його протягом 20 календарних днів (але 

не більше 60 календарних днів), та надати 

йому письмове повідомлення до закінчення 

строку, наступним за днем отримання скарги, 

на адресу платника податків поштою з пові-

домленням про вручення або надати йому під 

розписку [2].  
Апеляції на рішення державних податко-

вих інспекцій подаються до територіальних 

органів ДФС в областях, м. Києві та Міжрегі-

онального головного управління ДФС – Цен-

трального управління великих платників, за 

рішенням територіальних органів ДФС – 
Центрального офісу ДФС України. Рішення 

центрального апарату ДФС України, яке було 

прийнято для розгляду апеляції податкової 
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платформи, є остаточним і не підлягає пода-

льшому адміністративному оскарженню, але 

може бути оскаржене в судовому порядку. 

Якщо відповідно до Кодексу контролюючий 

орган самостійно визначає фінансове зо-

бов’язання платника податку з причин, не 

пов’язаних із порушенням податкового зако-

нодавства, такий платник податків має право 

на адміністративне оскарження рішень конт-

ролюючого органу протягом 30 календарних 

днів, які настають за днем отримання подат-

кового рішення [3]. 
Підсумовуюче вищевикладене, можна за-

значити, що правове регулювання процедур 
адміністративного оскарження рішень дій та 

бездіяльність фіскальних органів, їх посадо-

вих осіб та інших службовців, є одним із спо-

собів реалізації ДФС України своїх повнова-

жень, контролем за діяльністю її територіаль-

них органів, оскільки це, серед іншого, перед-

бачає можливість додаткових заходів переві-

рки, скасування будь-якого рішення контро-

люючого органу у разі встановлення його не-

відповідності актам законодавства. Застосу-

вання процедури адміністративного оскар-

ження рішень органів ДФС сприяє запобі-

ганню корупції, залишає за собою право пла-

тників податків оскаржувати рішення контро-

люючих органів та всебічно та об’єктивно ро-

зглядати такі звернення.  
 
Джерела: 
1. Смичок Є. М. Досудовий порядок вирішення податкових спорів // [Електронний ре-

сурс], режим доступу: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/6_2012/16.pdf 
(дата звернення 23.03.2021 р.) 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (Редакція станом на 

25.02.2021) [Електронний ресурс], режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 23.03.2021 р.) 

3. Особливості адміністративного оскарження рішень контролюючих органів, офіцій-

ний портал Державної фіскальної служби України, [Електронний ресурс ], режим 
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23.03.2021 р.) 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У МАЙБУТНІХ 

ВИКЛАДАЧІВ ВНЗ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ  
 

Актуальність дослідження. Реформуван-
ня соціально-економічних відносин в Україні 

вимагають суттєвих змін у системі вищої 

освіти, яка забезпечує формування людського 

капіталу, національної свідомості, інтелекту 

та духовної культури українського суспільс-

тва.  
Процеси глобалізації та інтеграції, демок-

ратичні перетворення в соціально – політич-

ному та економічному житті дають пощтовх 

до змін в сучасному освітньому просторі 

українського суспільства. 
Це приводить до того, що викладач вищої 

школи стає одним із провідників реформу-

вання та інноваційного розвитку вищої 

освіти. Зміни векторів розвитку освіти Укра-

їни, впровадження нових принципів покли-

кані формувати людину майбутнього, як но-

сія високої моральності, духовності та куль-

тури.  
У стратегічних документах освітньої га-

лузі України, зокрема в Законі України «Про 

вищу освіту» акцентується потреба утвер-

дження в освіті особистісно-зорієнтованого 

підходу, який передбачає як засвоєння люди-

ною певного обсягу професійних знань, 

умінь, навичок, так й забезпечення гармоній-

ного співвідношення її творчих і професійних 

якостей, розвиток неповторної 

індивідуальності. Студент вищого навчаль-

ного закладу має набути властивостей, що да-

дуть йому змогу не лише стати висококвалі-

фікованим фахівцем, який відповідально ста-

виться до виконання своїх обов’язків і здатен 

самостійно ухвалювати рішення, але й бути 

самодостатньою особистістю з почуттям вла-

сної гідності. 
Запровадження та розбудова інституту ма-

гістратури в Україні сприяла вирішенню за-

вдань щодо підготовки викладачів вищої 

школи у вищих навчальних закладах. Тому 

формування в умовах магістратури профе-

сійно-педагогічної компетентності майбутніх 

викладачів вищої школи, спрямованої на за-

безпечення ефективності освітнього процесу 

у вищих навчальних закладах, набуває знач-

ної актуальності. Пріоритетним завданням 

при підготовці магістрів є забезпечення якіс-

ної освіти з поєднанням фундаментальної 

освіти і практичної підготовки на базі іннова-

ційної складової та сучасних форм і техноло-

гій навчання створення конкурентного сере-

довища для студентів, забезпечення підгото-

вки на підґрунті наукових досліджень з акту-

альної тематики,.   
Ступінь наукового вивчення проблеми. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що про-

блемі професійної підготовки фахівців в 
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умовах вищої школи приділяється значна 

увага, зокрема таким аспектам, як: філософія 

сучасної освіти (А.М. Алексюк, В.Г. Кре-

мень, Ю.П. Саух, В.О. Огнев’юк); теоретико-
методологічні засади неперервної професій-

ної освіти (С.У. Гончаренко, М.Б. Євтух, В.А. 

Кушнір, С.О. Сисоєва, Я.В. Цехмістер); ана-

ліз сучасної університетської освіти (О.В. 

Глузман, О.П. Мещанінов). Історичні аспекти 

розвитку педагогічної освіти в Україні висві-

тлено у працях І.П. Важинського, І.О. Степа-

нця; модернізація педагогічної освіти на заса-

дах особистісно орієнтованого підходу – І.Д. 
Беха, В.І. Лугового; теоретико-методологічні 

основи розвитку педагогічної освіти на заса-

дах компетентнісного підходу – О.І. Пометун, 

О.В. Овчарук, О.І. Локшиної, О.Я. Савченко;. 
Різні аспекти підготовки викладачів вищої 

школи в умовах магістратур А.М. Алексюк, 

В.І. Бобрицька, В.І. Бондар, С.С. Вітвицька, 

В.М. Кравченко, Л. Хоружа, Д.В. Чернілевсь-

кий). 
Разом із тим аналіз наукових джерел за-

свідчив, що підготовка майбутніх викладачів 

вищої школи в умовах магістратури потребує 

цілісного обґрунтування складових їхньої 

професійно-педагогічної компетентності, ви-

окремлення змістово-методичної складової 

педагогічної освіти магістрантів вищих нав-

чальних закладів України, адже підготовка 

магістрів досягає мети, якщо її теоретичні та 

організаційно-методичні засади відобража-

ють структуру професійно-педагогічної ком-

петентності викладача вищої школи та крите-

рії її сформованості.  Актуальність проблеми, 

яка лежить у потребі теоретичного та практи-

чного розроблення й систематизації нових 

підходів підготовки магістрів, соціальну зна-

чущість професійно-педагогічної діяльності 
викладачів вищої школи для забезпечення 

якості вищої освіти в Україні відповідно до 

вимог європейського освітнього простору, а 

також визначені нами суперечності зумовили 

вибір теми дослідження: “Формування про-
фесійної підготовки у майбутніх викла-

дачів внз у процесі магістерської підгото-

вки”. 
У процесі розробки теми магістерської ро-

боти нами встановлені основні суперечності, 
які посилюють актуальність досліджуваної 

проблеми, а саме між: 
– зростанням вимог суспільства до яко-

сті професійної складової викладачів вищої 

школи та станом їх готовності до педагогічної 

діяльності у вищому навчальному закладі;  
– змістом підготовки магістрів в Україні та 

відповідним освітнім курікулумом у країнах 

Європейського Союзу;  
– розвитком інституту магістратури в Ук-

раїні як інноваційної форми підготовки ви-

кладачів вищої школи та відсутністю цілісної 

системи цієї підготовки.  
Мета дослідження – на основі узагаль-

нення наукових джерел з проблеми підгото-

вки та професійно-педагогічної діяльності ви-

кладачів вищої школи обґрунтувати теоре-

тико-методологічні засади підготовки викла-

дачів вищої школи в умовах магістратури ви-

щого навчального закладу 
Відповідно до мети визначено такі основні 

завдання дослідження: 
1. Зробити аналіз стану досліджуваної про-

блеми у педагогічній теорії та практичній ді-

яльності  вищих навчальних закладів. 
2. На основі теоретико-методологічного 

аналізу дослідити форми і методи підготовки 

викладачів вищої школи як у процесі нав-

чання в магістратурі, так і упродовж профе-

сійно-педагогічної діяльност  
3. Шляхом теоретичного аналізу дослідити 

зміст підготовки майбутніх викладачів вищої 

школи у контексті цілісного сприйняття про-

фесійно-педагогічної діяльності та усвідом-

лення необхідності професійного розвитку;. 
4. Обґрунтувати структуру професійно-пе-

дагогічної компетентності викладачів вищої 

школи та визначити критерії її сформовано-

сті. 
Об’єктом дослідження є – підготовка ви-

кладачів вищої школи до професійно-
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педагогічної діяльності. 
Предметом дослідження – теоретичні та ор-

ганізаційно-методичні засади підготовки ви-

кладачів вищої школи в умовах магістратури. 
Для розв’язання поставлених у дослі-

дженні завдань буде використовуватися ком-

плекс взаємопов’язаних методів дослід-
ження: 

- теоретичні: аналіз (ретроспективний, по-

рівняльний) наукових джерел для порівняння 

різних поглядів учених на досліджувану про-

блему, визначення напрямів дослідження та 

поняттєвокатегорійного апарату; 

 - аналіз та синтез (для визначення і система-

тизації теоретико-методологічних основ дослі-

дження), порівняння (для виявлення і співстав-

лення існуючих наукових підходів до інтерпре-

тації основних понять; 
- класифікації (для систематизації чинників 

класифікації різних видів цінностей, в т. ч. ду-

ховних); 
- систематизації теоретичних даних (щодо 

показників та рівнів формування професійно-
педагогічної компетентності майбутніх викла-

дачів вищої в умовах магістратури). 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБАМИ ЕТНОПЕДАГОГІКИ  
 

Актуальність дослідження. Виховання у 

молоді морально-ціннісних орієнтацій є пріо-

ритетом українського суспільства, важливим 

завданням освіти і виховання, що особливо 

загострюється нині, коли Україна відстоює 

свій суверенітет і територіальну цілісність, 

утверджує власні національні інтереси. 
Про це йдеться в Національній програмі 

виховання «Основні орієнтири виховання уч-

нів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл Укра-

їни», де основою метою сучасного освітнього 

процесу — не тільки сформувати в дітей не-

обхідні компетенції, надати ґрунтовні знання 

з навчальних дисциплін, а й формувати гро-

мадянина, патріота; інтелектуально розви-

нену, духовно і морально зрілу особистість. 
Утвердження висококультурної особис-

тості як найвищої цінності суспільства зумо-

влює потребу виховання культури взаємин з 

навколишнім світом на засадах взаєморозу-

міння, поваги, доброчинності, виховання гу-

манної особистості, яка б могла взаємодіяти з 

оточуючим середовищем на основі взаєморо-

зуміння й співробітництва 
Всі ц виклики посилюють значення багато-

вікового досвіду українського народу, тради-

цій етнопедагогіки, на основі яких форму-

ється світогляд, життєві цінності молоді. Це 

актуалізує проблему виховання у неї мора-

льно-ціннісних орієнтацій.  

Об’єктом особливої уваги суспільства стає 

наявність серед учнів молодших класів знач-

ного дефіциту духовності, моральності, у пе-

ріод коли активно формуються основні риси 

характеру, морально-духовних та світогляд-

них основ особистості, визначенням життє-

вих цінностей та ідеалів дитини. За таких 

умов пошук шляхів і засобів подолання озна-

ченої проблеми набуває особливого значення. 
Вирішення одного з головних завдань ви-

ховання – виховання високоморальної, духо-

вно розвиненої особистості громадянина – не-

можливе без духовного відродження нації, бо 

це той рівень розвитку і особистості, і суспі-

льства, який покликаний стати консолідую-

чим началом, здатним об’єднати людей. В 

умовах інформатизації суспільства необхід-

ним є пошук 
ефективних форм, методів, прийомів та за-

собів формування моральних 
якостей дітей молодшого шкільного віку в 

процесі навчання, пріоритетним 
завданням яких є підвищення рівня мора-

льної вихованості дитини. Однак, теоретичні 

та практичні аспекти процесу формування 

моральних якостей учнів початкової школи у 

педагогічній науці залишаються недостатньо 

розробленими, незважаючи на те, що актуаль-

ність цієї проблеми засвідчена державними 

документами та потребою суспільства. 
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Ступінь наукового вивчення проблеми. 
Проблема виховання морально-ціннісних орі-

єнтацій у молоді багатоаспектно відображена 

у філософських, психологічних і педагогіч-

них наукових джерелах. 
У історико-філософських джерелах висвіт-

люється значення народознавства та вплив 

національної духовної спадщини на культу-

рне зростання й моральне становлення нації 

(М. Грушевський, О.Духнович, М. Драгома-

нов, М. Костомаров, А. Петрушевич), зокрема 

проаналізовано причини виникнення переш-

код у становленні морально-ціннісних орієн-

тацій української молоді та передусім підкре-

слюється недооцінка залучення юного поко-

ління до етнічних традицій, що породжується 

відірваністю людини від етнічної культури, 

має наслідком духовне зубожіння (І. Дзюба, 

С. Кримський, М. Попович та інші). 
Домінантами педагогічних досліджень 

завжди були ідеї народності виховання підро-

стаючого покоління (О. Духнович, К. Ушин-

ський та інші), використання традицій етно-

педагогіки й етнографічних засобів у вихо-

ванні дітей на моральних цінностях народу 

(А. Макаренко, Г. Ващенко, О. Вишневський, 

Г. Кіт, В. Мосішенко, Ю. Руденко, С. Русова, 

В. Сухомлинський, М. Стельмахович, Г. Та-

расенко). Ученими активно досліджуються 

можливості використання засобів етнопеда-

гогіки в різних напрямах виховної роботи – 
художньо-естетичному (В. Дикало, Г. Карась, 

О. Крусь, Р. Осипець, Г. Яківчук та інші), тру-

довому (Л. Гуцан, В. Тименко та інші), спор-

тивному (Е. Єрьоменко, В. Пилат та інші Все-

бічно висвітлюється значення етнопедагогіки 

як підґрунтя виховання молоді, її морального 

зростання (Н. Ворокова, М. Геник, Ж. Кен-

дирбекова, В. Страшний та інші), основи про-

фесійного становлення майбутнього вчителя 

(В. Євтух, А. Марушкевич, Н. Дем’яненко, В. 

Чепак та інші), умови інтегрування в загаль-

нолюдську культуру (Т. Потапчук), невід’єм-

ного складника міжкультурної комунікації 

(П. Кендзьор, А. Солодка та інші). 

Проте така важлива проблема, як застосу-

вання засобів етнопедагогіки у вихованні мо-

рально-ціннісних орієнтацій молодших шко-

лярів може мати подальший розвиток, зок-

рема у використанні культурної спадщини й 

історичного надбання регіонів нашої дер-

жави. 
Актуальність проблеми, яка лежить у пот-

ребі теоретичного та практичного розроб-

лення й систематизації, нових підходів  мора-

льно-етичного виховання молодших школя-

рів, зокрема засобами етнопедагогіки, педаго-

гічна значущість а також визначені нами су-

перечності зумовили вибір теми дослі-

дження: “Морально етичне виховання мо-

лодших школярів засобами етнопедаго-

гіки”. 
У процесі розробки теми магістерської ро-

боти нами встановлені основні суперечності 
в освітньому процесі початкової школи, зок-

рема: 
- запитами суспільства на громадянина із 

високим рівнем усвідомлення свого зв’язку з 

національним корінням і моральними цінно-

стями свого народу та недостатнім теоретич-

ним осмисленням проблеми виховання мо-

рально-ціннісних орієнтацій молоді;; 
- можливостями етнопедагогіки у вихо-

ванні морально-ціннісних орієнтацій студе-

нтської молоді та відсутністю впорядкованої 

системи використання етнопедагогічного змі-

сту у навчальновиховному процесі вищих на-

вчальних закладів; 
- потребою вдосконалення системи мора-

льного виховання молодших школярів та не-

достатністю розробленості її змісту, форм і 

методів. 
Мета дослідження – на основі узагаль-

нення наукових джерел з проблеми морально-
ціннісних орієнтацій обґрунтувати педагогі-

чні умови їх впровадження у системі вихо-

вання молодших школярів засобами етнопе-

дагогіки.. 
Відповідно до мети визначено такі основні 

завдання дослідження: 
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1. На основі теоретико-методологічного 

аналізу проблеми духовності у філософії, 

психології, педагогіці уточнити сутність по-

няття «духовні цінності учнів початкових 

класів». 
2. Шляхом теоретичного аналізу проблеми 

виховання моральноціннісних орієнтацій ви-

окремити базові моральні цінності особис-

тості, уточнити зміст ключових понять і роз-

крити структуру морально-ціннісних орієнта-

цій як особистісного утворення. 
3. Типологізувати засоби етнопедагогіки у 

контексті досліджуваної проблеми та конкре-

тизувати сутність виховання молодших шко-

лярів морально-цiннiсних орієнтацій засо-

бами етнопедагогiки. 
4. Розробити структурно-функціональну 

модель виховної роботи в освітньому процесі 

початкової ланки закладу загальної середньої 

освіти. 
5. Обґрунтувати педагогічні умови вихо-

вання морально-ціннісних орієнтацій молод-

ших школярів засобами етнопедагогіки. 
Об’єктом дослідження є процес вихо-

вання морально-ціннісних орієнтацій молод-

ших школярів засобами етнопедагогіки.  

Предметом дослідження – педагогічні 

умови виховання моральноціннісних орієнта-

цій молодших школярів засобами етнопеда-

гогіки. 
Для розв’язання поставлених у дослі-

дженні завдань буде використовуватися ком-

плекс взаємопов’язаних методів дослі-

дження: 
- теоретичні: аналіз наукових джерел з 

проблеми виховання моральноціннісних орієн-

тацій для визначення понятійного апарату й 

уточнення сутності базових понять; порів-

няння й узагальнення для обґрунтування педа-

гогічних умов виховання морально-ціннісних 

орієнтацій молодших школярів засобами ет-

нопедагогіки;; 
- аналіз та синтез (для визначення і система-

тизації теоретико-методологічних основ дослі-

дження проблематики цінностей), порівняння 

(для виявлення і співставлення існуючих нау-

кових підходів до інтерпретації понять «цінно-

сті» та «духовність»); 
- класифікації (для систематизації чинників 

класифікації різних видів цінностей, в т. ч. ду-

ховних). 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Актуальність дослідження. Глобальні 

зміни у соцікультурному, політичному, еко-

номічному житті багатьох країн світу, 

пов’язані, перш за все, з втратою загально-

людських ідеалів і орієнтирів, коли вимоги до 

духовного становлення та культурного само-

визначення молоді суттєво зростають. Одним 

зі шляхів виховання цілісної, гармонійної 

особистості, здатної вільно орієнтуватися у 

світі цінностей, є формування у неї естетич-

ної культури. 
Актуальні напрями виховання та розвитку 

особистості у сучасних умовах визначені у 

низці освітніх документів: законах «Про 

освіту», «Про пону загальну середню освіту», 

Концепції національно-патріотичного вихо-

вання дітей і молоді, Національній доктрині 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, Кон-

цепції художньо-естетичного виховання уч-

нів у загальноосвітніх навчальних закладах. 

Серед основних напрямів національно-вихов-

ної діяльності є естетичне виховання, як засіб 

розвитку естетичних потреб і почуттів, худо-

жніх здібностей і творчої діяльності особис-

тості. 
Утвердження висококультурної особис-

тості, як найвищої цінності суспільства, фор-

мування у молоді естетичних поглядів, сма-

ків, вироблення вмінь збільшувати культу-

рно-мистецькі надбання народу, відчувати й 

відтворювати прекрасне у повсякденному 

житті зумовлює потребу виховання культури 

взаємин з навколишнім світом на засадах вза-

єморозуміння, поваги, доброчинності. 
Найбільш оптимальним періодом розвитку 

у цьому відношенні є дошкільний вік. Саме в 

цей період у дитини відбувається перехід від 

егоцентризму до центрації, як передумови 

знаходження свого місця в системі можливих 

точок зору. 
Програма розвитку дитини "Я у Світі" ви-

значає показники емоційної готовності напе-

редодні вступу дитини до школи: 
- вміє співпереживати, щиро виражає свої 

емоції та почуття; 
- диференціює емоційно-смисловий харак-

тер зовнішніх впливів; 
- знає основні емоції, вміє виражати їх за 

допомогою міміки, жестів, тональністю го-

лосу; 
- адекватно виражає свої емоції та реагує 

на зовнішні обставини; 
- чутлива до значущих людей, виявляє чу-

тливість; 
- володіє елементарною емоційною куль-

турою, самовиражається у соціально прийня-

тний спосіб. 
Естетичне виховання забезпечує вирі-

шення одного з головних завдань – виховання 

високоморальної, духовно розвиненої особи-

стості громадянина, як фактор духовного від-

родження нації. Адже метою естетичного ви-

ховання дітей дошкільного віку є формування 
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у них художньо-естетичного смаку, тих цін-

ностей моральності, духовності особистості, 

які покликані об’єднати людей задля націона-

льного відродження України, забезпечуючи 

громадянський мир і злагоду в суспільстві 
Кардинальні зміни, які відбулися і відбува-

ються в сучасному українському суспільстві, 

поставили на порядок денний проблему духо-

вності, а відтак виховання духовних ціннос-

тей у початковій школі, які повинні стати не-

віддільними від духовного поступу, мораль-

ного самовдосконалення, віри. 
Ступінь наукового вивчення проблеми. 
Питання естетичного виховання дітей до-

шкільного віку висвітлені у працях таких на-

уковців як М. Верб, І. Долецька, С. Долуха-

нов, А. Зись, Є. Квятковський, Д. Козлов, П. 

Мезенцев. І. Лазарев, Н. Лейзеров, Л. Левчук, 

В. Панченко, Г. Падалка, Ю. Пастухова, О. 

Рудницька, Л. Ритікова, Т. Танько, О. Хом’як, 

Г. Шевченко. 
Проблемам формування художньо-есте-

тичних смаків дітей дошкільного віку присвя-

чені роботи Г. Лазаренко, Т. Лісінська, І. Па-

цалюк, В. Зубань. 
Реформування системи дошкільної освіти, 

як структурного елементу у системі освіти та 

виховання підростаючої особистості  подано 

у працях А.Бєлєнька, Е.Бєлкіна, О.Богініч, 

Н.Гавриш, Н.Глухова, А.Гончаренко, В.Кузь-

менко, Н.Кот, С.Кулачківська, М.Машовець, 

С.Ніколаєва, Т.Піроженко, З.Плохій, 

Т.Поніманська, Г.Сухорукова та ін. 
Досвід народознавчої науки у своїх дослі-

дженнях використовували видатні вчені, ку-

льтурні діячі минулого (А. Кримський, 

А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушин-

ський, І. Франко та ін.). Значним внеском у 

дослідження освітньо-виховного потенціалу 

української етнопедагогіки стали праці Г. Ва-

щенка, О. Духновича, В. Кузя, С. Русової, Р. 

Скульського, М. Стельмаховича, В. Сухомли-

нського, П. Щербаня. 
Багатоаспектність виховного впливу наро-

дознавчого матеріалу на формування 

особистості зумовила посилену увагу до вив-

чення цієї проблеми 
сучасними педагогами, філософами, пси-

хологами. Окремі аспекти використання 

народної педагогіки у вихованні підростаю-

чих поколінь висвітлено в працях І. Беха, 

А. Богуш, О. Вишневського, Н. Лисенко, 

О. Матвієнко, Н. Рогальської, Ю. Руденка, 

О. Сухомлинської, В. Чайки, М. Чепіль, 

К. Чорної та ін. 
Багато праць науковців присвячено ослі-

дженням виховання у дітей дошкільного віку 

рис толерантнісі, а саме: милосердя (І. Кня-

жева), чуйність (М. Воробйова, Т. Понома-

ренко), співчуття та співпереживання (Г. Ко-

шелєва, Л. Стрелкова), турботливість (М. Ти-

мошенко,), взаємодопомога (Т. Репіна), гу-

манна поведінка та взаємини (Л. Врочинська, 

А. Гончаренко,) та інших. У науковому до-

робку Ш. Амонашвілі, А. Богуш, В. Кременя, І. 

Рогальської, О. Сухомлинської акцентується 

увага на необхідності якомога раніше знайо-

мити дітей з гуманістичними поняттями, мо-

ральними уявленнями, навчати доброті, 
виховувати в них відповідні особистісні 

властивості. Незважаючи на проголошену ес-

тетичну спрямованість занять та інших форм 

роботи з дітьми в дошкільному закладі та в 

умовах сім’ї, естетичне виховання так і не 

стало однією з головних цінностей виховання 

як в суспільстві в цілому, так і відносно під-

ростаючого покоління, саме ці проблеми, а 

також визначені суперечності зумовили вибір 

теми дослідження: “Педагогічні умови ес-

тетичного виховання дітей дошкільного 

віку ”. 
Крім того, в процесі розробки теми магіс-

терської роботи нами встановлені основні су-

перечності в освітньому процесі початкової 

школи, зокрема: 
- між об'єктивною необхідністю розвитку 

естетичної культури людей і суб'єктивною 

недооцінкою її ролі як в житті окремої лю-

дини, так і всього суспільства в цілому; 
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- між можливістю формування естетичної 

культури дошкільника і недостатньо розроб-

леною педагогічною технологією реалізації 

цього процесу; 
- між цілеспрямованими зусиллями освіт-

ньої установи в розвитку естетичної культури 

дітей і слабкою взаємодією з сім'єю у вирі-

шенні даної. 
Вирішення даних протиріч визначило про-

блему дослідження, спрямовану на виявлення 

змісту, форм і способів естетичного вихо-

вання дітей дошкільного віку. 
Мета дослідження – обґрунтувати струк-

туру та педагогічні умови системи естетич-

ного виховання дітей дошкільного віку у кон-

тексті формування духовно-моральних цінно-

стей. Зробити теоретичний аналіз концептуа-

льних засад освітніх послуг початкової школи 

у контексті зазначеної проблеми. 
Відповідно до мети визначено такі основні 

завдання дослідження: 
1. На основі теоретико-методологічного 

аналізу проблеми естетичного виховання  ді-

тей дошкільного віку уточнити сутність по-

няття «духовні цінності». 
2. Обґрунтувати методику формування ес-

тетичних цінностей дітей старшого дошкіль-

ного віку засобами образотворчого мистец-

тва. 
3. Розкрити роль регіональної культурно-

історичної спадщини у формуванні худож-

ньо-естетичного смаку дітей молодшого шкі-

льного віку. 

4. Розробити структурно-функціональну 

модель виховної роботи в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти, визначити та об-

ґрунтувати педагогічні умови її ефективної 

реалізації. 
5. Розробити змістово-методичне забезпе-

чення творчого підходу вихователя у кон-

тексті естетичного виховання дітей дошкіль-

ного віку. 
Об’єктом дослідження є провідні фактори 

морально-ціннісних орієнтацій дітей дошкі-

льного віку. 
Предметом дослідження є зміст, форми та 

методи системи естетичного виховання дітей 

дошкільного віку. 
Для роботі будуть використовуватися ком-

плекс взаємопов’язаних методів дослі-

дження: 
- аналіз наукових джерел задля висвіт-

лення мети, об’єкту, предмету дослідження; 
- аналіз документальних джерел для більш 

детального вивчення стану основних напрям-

ків формування відповідальної поведінки ді-

тей дошкільного віку; 
- аналіз та синтез (для визначення і сис-

тематизації теоретико-методологічних ос-

нов дослідження проблематики цінностей), 

порівняння (для виявлення і співставлення 

існуючих наукових підходів до інтерпрета-

ції понять «цінності» та «духовність»); 
- класифікації (для систематизації чинни-

ків класифікації різних видів цінностей, в т. ч. 

духовних). 
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ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Актуальність дослідження. Системна пе-

ребудова освіти України проходить на заса-

дах нових принципів, серед яких вагоме місце 

займають принципи гуманізації, гуманітари-

зації, пріоритету загальнолюдських ціннос-

тей та виховання на їх основі високомораль-

ної, духовно розвиненої особистості громадя-

нина.  
Актуальні напрями виховання та розвитку 

особистості у сучасних умовах визначені у 

низці освітніх документів: законах «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Концепції національно-патріотичного вихо-

вання дітей і молоді» та ін. Утвердження ви-

сококультурної особистості як найвищої цін-

ності суспільства зумовлює потребу вихо-

вання культури взаємин з навколишнім сві-

том на засадах взаєморозуміння, поваги, доб-

рочинності. 
Молодший шкільний вік є визначальним 

для формування толерантної поведінки, оскі-

льки в дитини закладаються основи світо-

гляду, самосвідомість і моральні якості; від-

бувається оволодіння регіональною культу-

рою, формуються настановлення, стереотипи 

поведінки і мислення; змінюється співвідно-

шення нервових процесів збудження і гальму-

вання, що є основою для самоконтролю, по-

ведінки; проявляється інтерес до ознайом-

лення з представниками інших культур; у 

процесі виконання спільних завдань заклада-

ються основи спілкування.  
Об’єктом особливої уваги і стурбованості 

суспільства стає наявність серед учнів молод-

ших класів значного дефіциту духовності, мо-

ральності. Гострота ситуації пояснюється ще 

й тим фактом, що саме цей віковий період ха-

рактеризується активним формуванням осно-

вних рис характеру, морально-духовних та 

світоглядних основ особистості, визначенням 

життєвих цінностей та ідеалів. За таких умов 

пошук шляхів і засобів подолання означеної 

проблеми набуває державної значущості. 
Вирішення одного з головних завдань ви-

ховання – виховання високоморальної, духо-

вно розвиненої особистості громадянина – не-

можливе без подолання духовної кризи суспі-

льства, без духовного відродження нації. 

Адже моральність, духовність – це той рівень 

розвитку і особистості, і суспільства, який по-

кликаний стати консолідуючим началом, зда-

тним об’єднати людей; це та сила, яка стиму-

лює національне відродження України, забез-

печуючи громадянський мир і злагоду в сус-

пільстві 
Кардинальні зміни, які відбулися і відбува-

ються в сучасному українському суспільстві, 

поставили на порядок денний проблему духо-

вності, а відтак виховання духовних ціннос-

тей у початковій школі, які повинні стати не-

віддільними від духовного поступу, 
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морального самовдосконалення, віри. Затре-

буваність проблематики духовних цінностей 

для вітчизняної науки науковцями, органами 

державного управління та громадським сек-

тором, керівництвом та науково-педагогіч-

ним персоналом вищих навчальних закладів 

зумовлює теоретичну і практичну актуаль-

ність дослідження обраної теми.  
Ступінь наукового вивчення проблеми. 

Проблема виховання відповідальності учнів 
початкових класів ставала предметом до-

слідження як українських, так і зарубіжних 

учених. Різні аспекти виховання відповідаль-

ного громадянина відображено у працях 

філософів (Сократ, Платон, Б. Спіноза, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Г. Сково-

рода, К.-О. Апель, М. Гайдеггер, К. Ясперс, 

А. Камю, Ж. Сартр, В. Франкл, Г. Йонас, 

В. Кремень, М. Попович та ін.), психологів 

(Е. Берн, А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, 

К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, 

С. Рубінштейн, І. Бех, М. Боришевський, 
О. Киричук, О. Лукашевич та ін.), педагогів 

(Г. Кершенштайнер, К. Ушинський, М. Дра-

гоманов, І. Огієнко, С. Русова, Г. Ващенко, 

А.Макаренко, В.Сухомлинський та ін.).   
Необхідність виховання у підростаючого 

покоління рис відповідального громадянина 

обґрунтовується у працях ряду дослідників, 

зокрема Т. Алєксєєнко, Л. Білик, В. Бурдун, 

Т. Василевська, Г. Васянович, І. Гамула, 

І. Грязнов, М. Красовицький, В. Крисаченко, 

Т. Куниця, О. Міщеня, В. Оржеховська, 

А. Плахотний, В. Примак, М. Савчин, 

М. Сметанський, Н. Стаднік, В. Тернопіль-
ська, Т. Шиян, В. Шусть та ін. 

Виховання громадянських якостей учнів у 

освітньому процесі закладу  початкової 

освіти розкрито у дисертаційних працях 

А. Бекірової, П. Вербицької, П. Волошина, 

Н. Дерев’янко, Ю. Завалевського, Л. Корін-
ної, О. Красовської, О. Кучера, О. Міщені, 

Л. Момотюк, Н. Нікітіної, М. Рудь, М. Шима-

новського. Формування учнів як громадян 

своєї країни у позааудиторній, позашкільній 

роботі досліджувалися М. Бабкіною, П. Кен-

дзьором, Н. Коваль, Н. Корпач, О. Кошолап, 

Г. Ломакіною, Т. Мальцевою, І. Остапйовсь-

кою, Л. Рехтетою, О. Роговець, І. Сахневич, 

О. Стаєнною, Т. Ціпан, І. Чепігою та ін. 
Актуальність проблеми в сучасних умовах 

розвитку країни, потреба її теоретичного та 

практичного розроблення й систематизації, а 

також визначені суперечності зумовили вибір 

теми дослідження: “Виховання відповідаль-

ної поведінки учнів початкової школи”. 
Крім того, в процесі розробки теми магіс-

терської роботи нами встановлені основні су-

перечності в освітньому процесі початкової 

школи, зокрема: 
- об’єктивною потребою сучасного суспі-

льства у формуванні толерантної особистості 

та недостатньою розробленістю теоретичних 

і методичних основ її формування в молод-

ших школярів;; 
- між об’єктивними змінами в суспільстві, 

що детермінують соціальний запит на вихо-

вання особистості в початковій школі, та не-

достатністю теоретичного обґрунтування си-

стеми виховання, даного процесу; 
- вагомими виховними можливостями по-

чаткової школи щодо формування толерант-

ної поведінки  молодших школярів і недоста-

тнім методичним забезпеченням цього про-

цесу; 
- потребою вдосконалення підготовки вчи-

телів початкової школи до формування толе-

рантності в молодших школярів та недостат-

ністю розробленості її змісту, форм і методів. 
Мета дослідження – обґрунтувати струк-

туру та педагогічні умови системи виховання 

відповідальної поведінки в учнів початкової 

школи у контексті формування духовно-мо-

ральних цінностей. Зробити теоретичний ана-

ліз концептуальних засад системи освітніх 

послуг початкової школи у контексті зазначе-

ної проблеми. 
Відповідно до мети визначено такі основні 

завдання дослідження: 
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1. На основі теоретико-методологічного 

аналізу проблеми духовності у філософії, 

психології, педагогіці уточнити сутність по-

няття «духовні цінності учнів початкових 

класів». 
2. Обґрунтувати та експериментально до-

вести основні складники структури почуття 

відповідальності. 
3. Розкрити потенціал методів та форм по-

закласної роботи щодо формування духовних 

цінностей в учнів початкової школи. 
4. Розробити структурно-функціональну 

модель виховної роботи в освітньому процесі 

початкової ланки закладу загальної середньої 

освіти, визначити та обґрунтувати педагогі-

чні умови її ефективної реалізації. 
5. Розробити змістово-методичне забезпе-

чення творчого підходу учителя у контексті 

формування відповідальної поведінки умоло-

дших школярів. 
Об’єктом дослідження є провідні доміна-

нти морально-ціннісних орієнтацій молод-

ших школярів.  

Предметом дослідження є зміст, форми та 

методи формування відповідальної поведінки 

в учнів початкової школи. 
Для розв’язання поставлених у дослі-

дженні завдань буде використовуватися ком-

плекс взаємопов’язаних методів дослід-
ження: 

- теоретичних: аналіз наукових джерел з 

означеної теми, що дав можливість визначити 

мету, об’єкт, предмет дослідження, сформу-

лювати завдання та конкретизувати науково-
понятійний апарат; аналіз документальних 

джерел  для більш детального вивчення стану 

основних напрямків формування відповідаль-

ної поведінки в учнів початкової школи; 
- аналіз та синтез (для визначення і система-

тизації теоретико-методологічних основ дослі-

дження проблематики цінностей), порівняння 

(для виявлення і співставлення існуючих нау-

кових підходів до інтерпретації понять «цінно-

сті» та «духовність»); 
- класифікації (для систематизації чинників 

класифікації різних видів цінностей, в т. ч. ду-

ховних).
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛ ІВ у науковому збірнику праць 

«НАУКОВИЙ ВІСНИК КАРПАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
імені Августина Волошина» (КаУ, Ужгород, Україна) 
за напрямами: історія, економіка (Фінанси, банківська справа та страхова 

діяльність), право, політологія, державне управління, філософія, педагогіка, 

психологія, ІТ-технології. 
Стаття подається виключно в електронному варіанті на адреси відповіда-

льних осіб й повинна відповідати покроково таким вимогам: 
1) текст українською, англійською, німецькою, французькою, грецькою, 

чеською, словацькою, польською, болгарською, російською мовами; 
2) набір в текстовому редакторі Word for Windows 98 або 2000 шрифтом 

Тіmes New Roman, font 12, інтервал 1,15, у режимі автоматичної розстановки переносів, абзацний від-

ступ - 0,5, поля - 2 см, посилання у квадратних дужках, опис згідно з вимогами (Див. пункт 8); 
3)  назва статті мовою оригіналу (великими літерами, по центру, жирним); 
4) ім'я, прізвище (малими літерами, жирним, справа по тексту, мовою оригіналу, в кінці знак * для 

посторінкової розширеної інформації про автора, яка подається fоnt 10, нежирним, за таким прикладом: 

Антоніна Вчорашня, доктор педагогічних наук, професор, Карпатський університет імені Августина Волошина 

м. Ужгород Україна, e-mail: antoninavchorashya@ukr.net; 
5) анотації українською та англійською мовами (по ширині сторінки, ім’я, прізвище автора, назва 

статті (малими літерами, жирним); 5-6 речень про зміст статті (курсив, нежирним); ключові слова 

(структурне означення - з абзацу, жирним, курсив, двокрапка; далі до 10 ключових слів із тексту (кур-

сив, нежирним); 
6) текст статті (повний обсяг 8-10 сторінок); 
7) джерела (структурне означення - малими літерами, жирним, зліва - Джерела: ); 
8) перелік використаних джерел (по ширині сторінки, нежирним, курсив, пронумеровано підряд, 

в алфавітному порядку, наприклад: 1 - для монографій; 2 - для статей; 3 - для електронного джерела: 
1. Вчорашня А., Жабляк М., Закарпатська Україна в контексті українського державотворення: нав-

чальний посібник. Ужгород: КаУ імені Августина Волошина, 2019. 150 с. 
2. Вчорашня  А. «Петро Скунць – поет, громадянин, політичний діяч». Науковий вісник КаУ імені 

Августина Волошина. Ужгород, 2018. Вип. 16. С. 256 - 259. 
3. Вчорашня А. «До питання українських національно-визвольних змагань у ХХ столітті» Інформа-

ційний сайт «Срібна Земля» URL: sz.uzgorod.ua/ 
Стаття надсилається виключно в електронному варіанті на електронні адреси відповідальних осіб 

basarabmm@ukr.net Файл із матеріалом позначається із вказаним прізвищем, ініціалом та напрямом 

публікації за таким зразком: КаU_RomanМ_istогіа, КаU RomanМ рrаvо, КаU_RomanМ_filosofia , КаU 
RomanМ екоnomika і т.д. за спеціальністю. 

За науковий зміст викладеного матеріалу, термінологію та граматику відповідають автори. До 

статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без узгодження з автором. Останній термін 

подачі статей у чергові збірники: 10 червня і 10 грудня кожного року. Статті, що не відповідають  за-

значеним вимогам, не розглядаються. 
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