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РОЗДІЛ 1 
ФІЛОСОФІЯ 

 
 

УДК 81’255.2:141.78 

Лариса АНДРЕЙКО 

ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД 
У ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОМУ ПРОСТОРІ1 

У статті досліджується вплив постмодерністської філософії на формування 
перекладацьких стратегій. Автор розглядає проблему інтерпретації постмодерні-
стського тексту та перспективи, пов’язані з розширенням перекладацької свободи. 

Ключові слова: постмодернізм, переклад, інтерпретація, інтертекстуаль-
ність, текст. 

Постановка проблеми. Переклад як один з основних засобів між-
культурної та міжмовної комунікації розглядався протягом багатьох 
десятиліть представниками різних мовознавчих, філософських, лінгвіс-
тичних та перекладознавчих шкіл. В історії перекладу було чимало 
періодів − від цілих культурних епох до локалізованих у невеличкому 
часо-просторі ситуацій, − коли характер перекладацького імперативу 
визначався здебільшого потребою власного духовно-мистецького са-
мовираження. В нашій роботі ми спробуємо з’ясувати у чому полягає 
новизна сучасної постмодерної ситуації в царині теорії і практики 
художнього перекладу. Актуальність вбачаємо в тому, що теоретичні 
положення постмодернізму, які орієнтовані на множинність інтерпре-
тацій, вимагають від перекладача художнього тексту нових перекла-
дацьких стратегій. 

Аналіз актуальних досліджень. В історії художнього перекладу 
частина дослідників зосереджувалися передусім на лінгвістичних аспек-
тах перекладу (Л. Бархударов, В. Комісаров, Л. Латишев, Я. Рецкер, 
А. Федоров, А. Швейцер), інша традиція свідчить про перевагу літера-
турознавчого підходу (К. Чуковський, І. Кашкін, Ю. Еткінд, Ю. Левін). 
Сучасне українське перекладознавство дедалі активніше звертається 
до культурологічних аспектів перекладу. Це чітко простежується в 
працях відомих українських перекладознавців, передусім М. Новикової, 

                                           
© Лариса Андрейко, 2014 
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М. Стріхи, О. Чередниченка, Л. Коломієць. У рамках культурологіч-
ного підходу останнім часом з’являються праці, що торкаються різних 
аспектів перекладу постмодерністської літератури (Т. Некряч, О. Копи-
льна, А. Кам’янець та ін.) Згадані праці є значним внеском у досліджен-
ня цього явища, але вони не вичерпують багатогранності проблеми. 

Метою роботи є визначення основних засад художнього перекладу, 
які зумовлюються специфікою постмодерністської поетики. 

Завдання полягає в тому, щоб дослідити вплив постмодерністської 
філософії на перекладацьку діяльність, що потребує на сучасному роз-
витку суспільної думки, а разом із нею і літературних творів, особливого 
підходу. 

Виклад основного матеріалу. З філософської точки зору переклад 
прийнято розглядати як особливий мовний феномен. До осмислення 
цієї проблеми зверталися представники структуралізму, герменевти-
ки, екзистенціалізму тощо. Під впливом теоретиків структуралізму та 
постструктуралізму (А. Ж. Греймаса, Р. Барта, Ж. Лакана, М. Фуко, 
Ж. Дерріди) свідомість людини була уподібнена до “суми текстів”, що 
вступають у взаємодію з іншими текстами, які створюють культуру. 
Текст почав розглядатися як такий, що не має єдиного і фіксованого 
значення, що привело до розриву зв’язку між значенням та текстом. 
Це звело всю комунікацію навколо тексту до вільної гри означуваних і 
породило картину “універсуму текстів”, в якому всі тексти до безкіне-
чності посилаються один на одного і на всі разом, оскільки вони разом 
є лише частиною загального тексту. Текст перетворюється в “луно-
камеру” (Р. Барт), “мозаїку цитат” (Ю. Кристєва), арену безкінечної 
субститутивної Гри (Ж. Дерріда), “палімпсест” (Ж. Женетт), де кожне 
нове висловлювання пишеться поверх попередніх. Таким чином, світ, 
пропущений через призму інтертекстуальності, сприймається як вели-
чезний текст, в якому все вже було сказане, а нове можливе лише за 
принципом калейдоскопа: змішання певних елементів дає все нові 
комбінації. 

У рамках теорії інтертекстуальності переосмислюються взаємо-
відношення автора і тексту, а також функції автора і читача по відно-
шенню до самого тексту. Концепція тексту, згідно з якою текст через 
свої засоби вираження й коди означає значно більше, ніж кожен 
конкретний знак міг би значити, логічно привела до проголошення 
Р. Бартом тези про “смерть Автора” і народження Скриптора. Дослідник 
вводить диференціацію між автором та скриптором і доводить, що у 
постмодерністському тексті правомірно говорити лише про скриптора. 
Немає такого елемента тексту, котрий міг би бути породжений безпо-
середньо автором: скриптор лише користується літерами з всеосяжного 
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словника культури. Цю ідею художньо відтворює в своєму есе “Книга 
піску” Х. Л. Борхес. В його розумінні текст – це книга без початку і 
кінця, яка створює свій універсум, що поглинає і розчиняє в культурі 
повсякденність. 

М. Фуко виступив на захист автора, проте радикально змінив йо-
го роль: “Ім’я автора проголошує появу певного дискурсу, встановлює 
і вказує статус цього дискурсу в культурі і суспільстві” [12, c. 447]. 
За М. Фуко, захоплення автором, як таким, робить його недієвим у чи-
танні, але він залишається важливим у своїй функції маркування тексту і 
ширше – типу дискурсу. Автор помер як той, хто володіє єдино прави-
льним смислом тексту, але він продовжує існувати як функція автора – 
адже текст породжений певним ім’ям, здатний продукувати очікування. 
Функція автора дозволяє визначити текст у просторі й часі й, відповідно, 
допомагає читачеві в його пошуках культурних асоціацій, тобто спрямо-
вує оформлення тексту як інтертексту [12, с. 447–449]. 

В епоху постмодернізму теза про смерть автора стала загально-
прийнятою формулою для визначення сутності творчої діяльності й 
самого творця. Проте вона сприймається літературознавцями (М. Липо-
вецький, В. Марчок) як значне перебільшення, адже повне зникнення 
авторської активності у літературному творі неможливе. “Смерть” ро-
зуміється як вичерпаність певного типу авторства, певного способу 
створення текстів. “Скоріше за все, – пише М. Липовецький, – право-
мірно говорити не про зникнення автора, як такого, а про зміну якості 
авторської свідомості: а саме про те, що руйнується прерогатива мо-
нологічного автора на володіння найвищою істиною, авторська істина 
релятивізується, розчинюючись у багаторівневому діалозі точок зору, 
втіленому в даному випадку у культурних мовах або “видах письма”, в 
діалозі, в якому рівноправно бере участь і оповідач-скриптор” [8, с. 13]. 

Зміна категорії авторства в постмодернізмі напряму пов’язана з 
новим розумінням проблеми сприйняття тексту. Текст почав сприйма-
тися як об’єкт вільної читацької інтерпретації, який однаково припускає 
як “правильні”, так і “неправильні” прочитання. 

Найбільша увага проблемі сприйняття тексту приділена в пра-
цях представників школи рецептивної естетики, зокрема В. Ізера та 
Г. Яусса. На їх думку, текст потенційно сповнений значенням, яке конк-
ретизує рецепція читача, і саме текст встановлює для цієї рецепції певну 
стратегію, без якої вона б була досить довільною. Літературний твір 
постає як динамічна цілість: читач обирає і співвідносить між собою 
текстові перспективи, щоб визначити власну точку зору, яка постійно 
зміщується, пересувається. Сприйняття будь-якого тексту неможливе 
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у відриві від власного досвіду читача, а відтак, будь-яка інтерпретація – 
це завжди лише одна з можливих, рівноправних позицій. В. Ізер пише: 
“Тому один текст потенційно здатний на кілька різних реалізацій, і 
жодне читання не може вичерпати всіх потенційних можливостей, 
оскільки кожен індивідуальний читач заповнюватиме прогалини в тексті 
на свій смак, вилучаючи багато інших можливостей...” [5, c. 267]. 

Розмірковуючи про процес сприйняття тексту, Г. Яусс вводить 
термін “горизонт очікування”. Горизонт очікування, за Г. Яуссом, не є 
ретроспекцією, що створює текст, а перспективою, окресленою самим 
реципієнтом. Він важливий для розуміння твору і пов’язаний з анти-
ципацією реципієнта. У цьому процесі “розуміння, по суті, означає 
ніщо інше, як переклад” [14, c. 282]. 

В сучасному перекладознавстві думку про те, що процес перекладу 
є невідривним від супутніх процесів сприйняття і тлумачення тексту, 
який перекладається, поділяють все більше провідних перекладознав-
ців – як вітчизняних (О. Чередниченко, М. Новикова, В. Радчук, Л. Ко-
ломієць та ін.), так і зарубіжних (С. Басснетт, Д. Робінсон, В. Лершер 
та ін.). Як зауважує Л. Коломієць, “сьогодні поняття “інтерпретація” і 
поняття “переклад” вже практично неможливо розмежувати” [6, c. 48]. 
Перекладач є не лише читачем, що трактує твір для себе, він є інтерп-
ретатором оригіналу для інших читачів. Це означає, що він повинен 
звести до спільного знаменника думки, погляди, ідеї автора першотвору 
із власними поглядами та з поглядами тих людей, на яких націлений 
переклад. 

Перекладач повинен донести задум автора у зрозумілій для ін-
шомовного середовища формі. А зробити це тим важче, чим більшою 
є віддаль від автора до перекладача, відповідно від оригіналу до іншо-
мовної версії. В цьому світлі актуальними є ідеї представників гермене-
втики ХІХ століття Ф. Шляйєрмахера та В. Дільтея, які висунули тезу 
про те, що той, хто завдяки часові свого існування здобув перевагу часо-
вої відстані, може зрозуміти текст краще за його автора, бо ж автор, 
діючи в межах свого власного письма й своєї культури, може навіть не 
розуміти, що створилося всередині того текстового відрізку, який він 
своїми зусиллями вилучив із життя духу [1, c. 182]. Підтримуючи ці 
ідеї, Г.-Ґ. Ґадамер, один з видатних сучасних філософів, метою інтерпре-
тації тексту вважає не авторські інтенції, а власне текст: “Герменевтика 
не має права забувати, що митець який створив образ, ніколи не може 
вважатись його визначним інтерпретатором. У ролі саме інтерпрета-
тора він не постає найвищим авторитетом, не має жодної принципової 
переваги над реципієнтом” [1, c. 182]. Мету герменевтичного розуміння 
Г.-Ґ. Ґадамер вбачає не в тому, щό артефакт значив для своєї первинної 
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аудиторії чи для його автора, а у тому, щό він може значити для нас у 
теперішній час. Таку думку поділяють й інші мислителі. 

Процес інтерпретації, а відповідно і перекладу, ще більше ускла-
днюється, коли мова йде про постмодерністський текст. Власне, сама 
постановка питання про інтерпретацію постмодерністського тексту 
часом викликає скептичну реакцію, адже його естетика заохочує й уза-
конює множинність прочитань, а відтак і перекладів. Взаємодія підтекс-
тових сюжетів (перетинання, зіткнення, взаємозаперечення) не тільки 
маніфестує літературну умовність, але й не дозволяє звести прочитання 
до єдиної інтерпретації. “Поняття інтертекстуальності породжує і знімає 
проблему правильного тлумачення”, – стверджує І. Старовойт [11, c. 43]. 
Цю думку підтверджує І. Скоропанова, пишучи про поему В. Єрофєєва 
“Москва – Петушки”: “Якби був виданий збірник, що включає дос-
лідження про неї, зроблені в різних країнах, він <...> у кілька разів 
перевищив би її обсяг і <...> допоміг би краще зрозуміти механізм 
множинності інтерпретацій постмодерністського тексту” [10, c. 146]. 
Для читача розкодування постмодерністського тексту перетворюється 
на гру з літературою, що не зводиться до безкінечного пошуку джерел 
цитат, а функціонує в просторі скупчення цих цитат, які актуалізуючи 
свої джерела, пробуджують генетичну пам’ять твору. 

Стосовно ж свавілля прочитання постмодерністського тексту на-
ведемо висловлювання Г. Денисової, що, на наш погляд, дає вичерпну 
відповідь на це питання: “Постмодернізм, мабуть, як жоден інший літе-
ратурний напрямок і/або естетична програма, тримається на традиції, 
на лапках, які перестають бути інструментом розуміння дійсності і 
стають цією дійсністю. Виходячи з цього, спитаймо себе: а чи не потре-
бує традиція та замасковані цитати значної компетентності і точності 
при декодифікації і подальшій інтерпретації хоча лише з тієї простої 
причини, що постмодерністський текст можна зрозуміти і витлумачи-
ти рівно настільки, наскільки пізнана його традиція?” [2, c. 80–81]. 

Постмодерністський текст може провокувати інтерпретації, не-
передбачені автором. У. Еко з цього приводу пише: “Я зіткнувся з 
інтерпретаціями, в яких мої критики знайшли джерела, які я свідомо 
використав, і я був задоволений, що вони так кмітливо виявили те, що 
я так кмітливо приховав, щоб вивести їх на справжній слід. Я також 
читав джерела, зовсім мені не знані, і був захоплений, що хтось так 
високо оцінює мою ерудицію. Я читав критичні статті, які виявили такі 
впливи, про які я навіть не підозрював під час писання, але оскільки 
читав згадані книги в молодості, то дізнався з цих статей, що вони 
вплинули на мене підсвідомо” [4, c. 669]. 
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Множинність інтерпретацій постмодерністського тексту зумовлена 
також тим, що постмодерністський автор апелює як мінімум до двох 
типів споживачів – “еліти” та “маси”. Автором цієї вихідної для пост-
модернізму тези про стирання меж між масовістю та елітарністю є 
Л. Фідлер. Поєднання елітарності і масовості передбачає певну “багато-
рівневість” постмодерністського роману. За В. Курициним, “багаторів-
невими” є тексти, що містять у собі декілька історій ніби призначених 
для різного типу читачів (один шар може бути бульварним детекти-
вом, інший філософським трактатом) [7, c. 214]. Авторський задум 
має на увазі, що деякі читачі зупиняться на певному рівні тексту, як це 
сталося, коли складний філософсько-семіотичний трактат професійного 
медієвіста У. Еко “Ім’я Троянди” став бестселером у світі як детектив. 

Множинність інтерпретацій постмодерністського тексту ставить 
перекладача в особливу ситуацію, адже результатом його письма в 
ідеалі має стати копія оригіналу, а інтерпретація передбачає внесення 
нових елементів, а значить певне спотворення оригіналу. Перед пере-
кладачем неминуче постають питання: чи слід “поважати” текст і не 
нехтувати жодним найдрібнішим його елементом, чи можна давати 
волю грі інтерпретацій, чи слід дбати про майбутнього читача – усе це 
врешті піднімає проблему свободи творчості у перекладі. 

У сучасному перекладознавстві відповіді на ці питання дає інтерп-
ретативна модель перекладу, яка втілює вмотивування свободи перекла-
дача. В основі цієї моделі міститься уявлення про процес перекладу як 
такий, що спирається на розумові процеси інтерпретації тексту. 

М. Новикова формулює своє розуміння художнього перекладу як 
перекладацької інтерпретації, через яку переломлюються автор і першо-
твір. Дослідниця наголошує, що “в художньому перекладі інтерпретація 
принципово множинна і особистісна” [9, c. 83]. І далі: “...Інтерпретації 
без домішки об’єктивної, такої, що нічого не “добудовує” в своєму пер-
шоджерелі, в художньому перекладі не буває” [9, c. 126]. 

Розмірковуючи над особистостями перекладацької інтерпретації, 
М. Новикова оперує поняттям “інтерпретативна настанова перекла-
дача”, котра “починає працювати відразу: коли оригінал тільки-но 
починає сприйматися своїм майбутнім пересотворювачем. І не лише 
оригінал, а й жива матерія життя, цим оригіналом відображена. І ще 
ширше – увесь соціальний, культурний, історичний контекст, який ви-
плекав літературу автора й у який оригінал щільно задіяний” [9, c. 39]. 

О. Чередниченко, пишучи про соціально-історичний контекст 
засвоєння іншомовної літератури, як один із чинників множинності 
перекладів, оперує поняттям “інтерпретаторська позиція перекладача”: 
“Цей фактор впливає на процес перекладу не безпосередньо, я через 
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інтерпретаторську позицію перекладача, яка пов’язана з його загальним 
світоглядом, а також приналежністю до того чи іншого методу або 
напряму в мистецтві” [13, с. 5]. 

Л. Коломієць, поділяючи позицію тих, хто схильний вбачати в ін-
терпретації сутність самого процесу перекладу, підкреслює, що інтер-
претативна модель перекладу “вмотивовує як свободу перекладача, 
так і його національну генезу (курсив наш – Л. К.)” [6, с. 62], тобто ін-
терпретація особистісна, але особистість перекладача зазнає впливу 
соціально-історичного контексту рідної культури. 

Яскравим прикладом інтерпретативного підходу до перекладу 
постмодерністського твору є міркування англомовного перекладача 
роману Ю. Андруховича “Перверзія” М. Найдана, зокрема стосовно пе-
рекладу імен: “Ада Цитрина перекладається англійською як Ada Zitrone. 
Якщо транслітерувати її прізвище, то англійською мовою “Tsytryna” 
(що значить “лимон”) не нестиме жодного значення англомовним чита-
чам, тому я обрав німецький еквівалент “Zitrone”, який буде промовис-
тим для тих, хто знає німецьку, або може подивитися це слово в 
німецькому словнику. Оскільки Ада Цитрина в будь-якому випадку 
походить з емігрантів, то трансформування її прізвища на німецький 
кшталт мало під собою підстави. Ім’я героїні “Ада” залишається і 
перекладі – “Аda”, що відсилає до імені однойменної героїні роману 
В. Набокова. Проте Юрій Андрухович твердить, що ніколи не читав 
набоківської “Ади”, а однаковість імен в обох романах є простим збігом, 
якщо вірити авторові. Деякі аспекти імені “Ада” не відображені в 
перекладі. Українською мовою “Ада” асоціюється з пеклом. Таким 
чином, при сприйнятті цього імені зі слов’янським коренем українські 
читачі скоріше отримають уявлення про справжню природу героїні <...> 
Незважаючи на те, що англійською мовою слова “Hades” i “Ada” дещо 
схожі у звучанні, мені здається, що середній англомовний читач не ві-
днайде між ними зв’язку” [15, с. 233–234]. Таким чином, в інтертекс-
туальному просторі культури-реципієнта інтертекстуальна одиниця 
“Ada” потрапляє у сферу зв’язків з іншими текстами, набуваючи нових 
смислів і деякою мірою втрачаючи первісні. Цей приклад також свід-
чить про те, інтертекстуальний світ постмодерністського твору ство-
рюється зі смислових взаємодій інтертекстуальних одиниць, як сповна 
усвідомлених автором, так і не передбачених його задумом. Загалом, 
стаття М. Найдана “Перекладаючи майже неперекладне: роман Юрія 
Андруховича англійською”, в якій автор висвітив свою стратегію 
перекладання, подав пояснення складних випадків перекладу інтер-
текстуальних одиниць, є практичною ілюстрацією багаторівневості 
постмодерністського роману і множинності його інтерпретацій, з-поміж 
яких перекладач обрав ті, які йому продиктувала власна інтерпретація. 



Збірник наукових праць. 2014. Випуск 7  

12 

Висновки. У ході нашого дослідження ми дійшли висновку, що 
множинність інтерпретацій постмодерністського тексту виправдовує 
розширення перекладацьких повноважень. Наше дослідження підтвер-
дило, що відсутність правил гри в постмодерністському тексті вмо-
тивовує надання перекладачу права творити такі значення тексту, які 
диктує йому власна інтерпретація, оскільки заздалегідь відомо, що 
будь-яке прочитання не є остаточно правильним і може бути поставлене 
під сумнів наступним. Таким чином, по відношенню до постмодерніст-
ського тексту підтвердилась справедливість концепції про “видимість” 
перекладача, згідно з якою перекладач може відкрито вписувати себе 
в текст. 

У подальших дослідженнях вважаємо за доцільне детальніше дос-
лідити перекладацькі стратегії, продиктовані поетикою постмодерні-
стського тексту. 
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Summary 
Andreyko Larisa. Literary translation in postmodern context. 
The author investigates how postmodern philosophy influences translation 

strategies. The article covers the problem of interpreting postmodern texts and 
perspectives connected with growing translator’s freedom. 

Keywords: postmodernism, translation, interpretation, intertextuality, text. 

УДК 1(091) 
Ольга БОЙКО 

УКРАЇНА МІЖ СХОДОМ І ЗАХОДОМ: 
КОМУНІКАТИВНІ МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ2 
У статті розглядаються основи детермінаційного розвитку цивілізації. 

Показана роль духовних основ української ментальності у формуванні планетарної 
цивілізації. 

Ключові слова: культура, цивілізація, ціннісна система, менталітет, націо-
нальна ідея, історична пам’ять. 

Постановка проблеми. Глобалізаційні тенденції сучасності не-
суть у собі відкриті й приховані виклики людству. Якою буде людина 
й культура в майбутньому, як зміниться духовна ситуація на планеті, 
які чинники впливатимуть на хід цивілізаційного процесу – усі ці пи-
тання є принциповими для розуміння шансів та небезпек, що криють у 
собі нові соціокультурні перспективи. Всі ці проблеми безпосередньо 
стосуються і України. 

В умовах відродження української державності, національних 
традицій, розвитку українознавства безпосередньо має потужну силу 
“інформаційний вибух”, який впливає на інтерпретування української 
історії та цивілізації. Якщо проблема ціннісної детермінації цивіліза-
ційного розвитку взагалі є фундаментальною темою філософського 
дискурсу, то сьогодні особливо гостро постає питання щодо цивіліза-
ційних координат України. 
                                           
© Ольга Бойко, 2014 
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Аналіз актуальних досліджень. Філософські рефлексії цивіліза-
ційного процесу, що ґрунтуються на антропологічних засадах, достатньо 
широко представлені у західній та вітчизняній філософській думці. 

Певні ознаки формаційного, цивілізаційного чи культурологічного 
підходів у аксіологічному їх контексті становлять основу інтерпре-
тування української історії. Дві генеральні течії – народницька й 
державницько-елітарна, фіксуючись у наукових, документальних, пуб-
ліцистичних та інших виданнях, так чи інакше, визначають значимість 
минулого Батьківщини. Різні, навіть суперечливі позиції цих концепцій 
стосовно вищезгаданої взаємодії, зумовили неприйняття “народника-
ми” й “державниками” взаємних позицій. Як відзначає М. Шлемкевич, 
“...виявом ворожнечі й боротьби... ідей між собою є українська історі-
ософія. Вона намагається розуміти нашу історію з погляду однієї ідеї, 
протиставляючи її іншим” [9, с. 78]. Так, “народницька” школа визна-
чала пріоритет у житті українців колективних форм діяльності – від 
громади до соціалістичного народовладдя. Представники цього на-
прямку Б. Антонович, Т. Рильський, П. Свенцицький, М. Костомаров, 
М. Лазаревський, Б. Познанський, К. Михальський, В. Білозерський, 
Т. Шевченко, Б. Грінченко, О. Кониський, М. Грушевський, Д. Явор-
ницький, М. Драгоманов та І. Франко, наголошуючи на верховенстві 
суспільного, громадського начала в українській історії, вважали народ 
основним рушієм історії. 

Своє кредо з приводу цього питання висловив М. С. Грушевський: 
“народ, маса, ... єсть і повинний бути альфою і омегою історичної роз-
відки. Він – із своїми ідеалами й змаганнями, зі своєю боротьбою, ус-
піхами і помилками – єсть єдиний герой історії” [2, с. 145]. Історичні 
особистості уявлялися “народникам” “продуктами” історичної епо-
хи, народного волевиявлення. Тому державницькі змагання в Україні 
“народники” відносили на рахунок волевиявлення народу в цілому, ви-
значаючи його пріоритет у суспільному прогресі. На думку І. Я. Франка, 
“...царі, князі й попи уступають ... перестають бути двигунами історії, – 
на їх місце стає сам люд, його економічні відносини, його праця і роз-
виток” [8, с. 78]. 

Представники “державницько-елітарного” напрямку, такі як: С. То-
машівський, В. Липинський, Д. Донцов, С. Дністрянський, С. Рудниць-
кий, О. Бочковський та інші вважали “рушійним мотором історичного 
процесу” еліту, віддаючи пріоритет у націотворенні особистостям, різ-
ко протиставляючи роль еліти у державотворенні, діяльності широких 
народних мас. Визнаючи культурно-ментальний чинник у розвитку 
історії вирішальним, історики цієї школи значну частку досліджень 
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присвятили висвітленню життя видатних особистостей, що дає змогу 
віднести їхні оцінки до цивілізаційної, культурологічної парадигми, де 
діяльність індивідуальності (індивідууму, особистості) превалює над 
стихією маси. Надаючи перевагу етнічно-ментальному чиннику над 
економічним у соціальному поступі, представники “державництва” 
відносили розвиток українського соціуму на рахунок діяльності осо-
бистостей – організаторів нації, що різко протистояло баченню нації 
“народниками”. 

Отже, метою статті є, з огляду на два основні напрямки в історіо-
софії щодо української історії, розгляд основ аксіологічної стратегії 
цивілізаційного розвитку, зокрема ціннісні основи історичного розвитку 
українців та роль української ментальності у формуванні планетарної 
цивілізації. 

Виклад основного матеріалу. Зміна цінностей та опора на існуючі 
цінності, які постійно підтримуються та оновлюються – такий глибин-
ний механізм цивілізаційного розвитку. При цьому важливо усвідом-
лювати, що цивілізація є втіленням загальної ціннісної свідомості. 
А, враховуючи це, виокремлюють традиційні (космогенні) та індустрі-
альні (техногенні) цивілізації. Але, ні одна з вище названих цивілі-
заційних моделей (ні західна, ні східна) сама по собі не може стати 
провідним стрижнем духу нової глобальної цивілізації. Кожна з них 
містить такі елементи культури, які є несприятливими для стійкого 
цивілізаційного розвитку. Це егоїзм людського роду по відношенню 
до природи, який характерний для західної цивілізації, це пригнічення 
особистісного начала у східній культурі. Тому дуже важливо виявити 
у співвідношенні суперечностей і тотожностей, у межах індивідуаль-
ного і колективного, взятих у контексті даної культури, ту основу, яка, 
з одного боку, визначає особистісну свободу, суспільний рух, а з ін-
шого – обмежує особистісний, соціально-груповий егоїзм тощо. 

Саме на рівні такої взаємодії і розгортається оцінювання історії 
у межах формаційної та цивілізаційної, культурологічної парадигм. 
Ті інтерпретації історії, що виходять з формаційної парадигми, так чи 
інакше, абсолютизують колективний (насамперед у марксизмі) початок 
у суспільній діяльності. Відповідно цій концепції особистість цілком 
залежить від соціуму. Причому навіть визнання особистості ні яким 
чином не підкреслює її індивідуальну значущість. У будь-якому разі 
особистість є продуктом соціалізації і її індивідуальне волевиявлення 
завжди вступає у суперечність з суспільним. 

І навпаки, концепції, що виходять з пріоритету особистісного, 
тобто ліберальні (навіть у крайніх формах, зокрема, у Ніцше), головну 
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увагу приділяють індивідуальному, яке розгортається на тлі розвитку 
ментальності, цивілізації, певної культури. Причому витоки такої інди-
відуальності у цивілізаційному і культурологічному підходах знаходять-
ся не в детерміністичному (зокрема, економічному, як у формаційній 
парадигмі), а у нелінійному співвідношенні самобутніх, самооргані-
заційних виявів історичного існування людей. Тому, за висновком 
І. В. Бойченка, “...цивілізаційний підхід, на відміну від формаційного, 
постає не універсалістським, таким, що генералізує (розчинюючи осо-
бистість у системі суспільних, лінійних відносин), а таким що індиві-
дуалізує... Історичний процес є спільнотою таких індивідів” [1, с. 7]. 

Визнання вирішального значення взаємодії індивідуального й ко-
лективного (соціального), для ущільнення загалу історичної інформації, 
дає змогу, по суті, змістовно оцінити історичний процес у національ-
них, ментальних, цивілізаційних його вимірах. З’ясування конкретної 
взаємодії індивідуального й колективного у певній історичній ситуації 
і пояснює аксіологічний сенс історичної події, знання якої і є визнача-
льним у формуванні історичної свідомості особистості і суспільства. 

Вирішуючи питання щодо місця України в сучасному світі, дуже 
важливо звернути увагу на ціннісно-смислові принципи, які склада-
ють “ядро” цивілізації, її глибинну структуру. Зазначимо, що обираю-
чи певний цивілізаційний вектор, країна повинна мати і відповідну 
ціннісно-смислову структуру, тому досить показовим є дослідження 
ціннісно-смислових структур української ментальності. Так, напри-
клад, вивчення культурно-історичних традицій українців показують, 
що при формуванні суспільної свідомості першими та важливими ідея-
ми є такі: ідея суспільної, національної злагоди; співробітництва народів 
і держав; сумлінної праці; соборності, духовності. Ідея національної 
злагоди яскраво відтворена в поезіях Т. Шевченка і Л. Українки, творах 
І. Франка і В. Стефаника, О. Гончара, Д. Павличка, І. Драча і багатьох 
інших видатних майстрів слова. 

Внутрішня злагода народу органічно поєднується з його зовні-
шньою злагодою – історично глибоким і незаперечним настроєм на 
співдружнє існування з іншими народами і державами. Чеснота рівно-
правного міжнародного співробітництва одвічно притаманна українсь-
кому етносу. Українці ніколи і нікого не завойовували, не підкоряли 
собі ні країн ні народів. Співдружність з сусідніми народами є однією 
з найхарактерніших рис українського національного духу. Родюча зем-
ля, квітуча природа, сприятливий клімат та інші чинники сформували 
в українського народу внутрішню настанову на досягнення добробуту 
на своїй рідній землі, а не за її межами. Чеснота вільної праці – одна з 
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головних в українській ідеї. Отже, про Україну можна говорити, і потрі-
бно, як про історичну одиницю, яка має і свій національний характер, 
який тотожний з своєрідним способом життя, комплексом культурних 
цінностей, правилами поведінки та системою інституцій, які притаманні 
народові. 

Національний характер, як відомо, формується історично протягом 
довгого часу, а тому можна визначити ті фактори, які цьому сприяли. 
Суттєвим контекстом розгортання українського характеру є специфіка 
геополітичної ситуації. Вона виступає також вирішальним чинником 
при формуванні найглибших суперечностей національного характеру. 
Ця специфіка полягала у віковічному знаходженні та існуванні на межі 
ворожого степу, що несло з собою постійну тривогу, неспокій, загрозу 
життю. А це все, в свою чергу, вигартовувало здатність до перенесення 
значних труднощів і тривалих бід. І, як результат, ось ці особливості 
історії українців зумовили специфічний і історично зумовлений не-
спокій української душі. 

Крім цього, під тиском постійного впливу з боку Західної Європи 
та з боку Росії, (“серединне” положення України), формувалося куль-
туроморфологічне підґрунтя української ментальності, що відбилося в 
толерантності українського характеру, терпимості як в культурній, так 
і в релігійній сфері, в тому числі і на особистих переконаннях та системі 
цінностей. Віковічна етнічна різнорідність населення України є, мож-
ливо, одним із найважливіших чинників появи унікальної, своєрідної 
духовної єдності українського народу та його неповторного світо-
сприйняття. 

Водночас периферійність України щодо культурної Європи, чи 
навпаки, близьке сусідство з нею, обумовила специфіку засвоєння ідей 
європейського духу. Вони або відхилялися, як щось чуже, непотрібне, 
або засвоювалися, трансформувалися. Така селекція здійснювалась 
під контролем ментальності. Так, західний персоналізм та активізм із 
настанови експансії людини у зовнішній світ, трансформуються в ак-
тивізацію емоційного світосприйняття та інтенсифікацію внутрішнього 
життя українців. 

Українська національна ідея, яка є складовою частиною культури, 
знаходить теоретичне обґрунтування в ідеології національного відро-
дження, і при цьому має загальнолюдський характер. Вона органічно 
входить у світовий духовний контекст, збагачує культуру новими бар-
вами, спонукає людей до творчості. Яскраве визначення культури у 
нашому контексті надав О. Шпенглер. Він писав, що культура завжди 
постає як сукупність чуттєво-сталого виразу душі в жестах, у праці,  
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як тіло, що смертне, підвладне законові й переходові, числу й казуа-
льності; культура як історичне явище, як сукупність великих символів 
життя, відчуття й розуміння; такою є мова культури й саме нею душа 
може повідати, як вона страждає [10, c. 344]. 

Виняткове значення для розуміння морфології української культу-
ри має ідея прасимволу. Наша культура – це культура збіжжя. Її прасим-
вол сам по собі ніколи не постає у чистому вигляді, проте завжди 
виявляється в усіх елементах цієї культури, що забезпечує найвищу 
єдність усієї динамічної багатоманітності. Він пульсує у відчутті кожної 
людини, спільноти, в усі часи і епохи та диктує їм стиль усієї сукупності 
життєвих виявів. Культура збіжжя – це симбіоз людини та природи, 
осіле життя, символ давності території, генетичного зв’язку з Месопо-
тамією, звідки, за даними академіка М. Вавілова, походить пшениця. 
Це історія торгівельних шляхів (шлях з Варяг у Греки), що зумовили 
політичну й культурну історію українського світу. 

Своєрідністю української культури є також те, що вона знахо-
диться “між Сходом і Заходом”. Відповідь на питання, де Україні слід 
шукати сьогодні свій шлях до Європи, повинна пролягати через усвідо-
млення Європи як складної системи взаємодіючих культурних регіонів 
й визначення відношення до них нашої української культури. Чи не 
найпоширенішою нині вихідною позицією для пошуку відповіді на 
таке питання є погляд на Україну вперше сформульований у 1923 р. 
В. Липинським, згідно з яким суттю України, її душею, символом і 
ознакою її національної індивідуальності і гідності є синтез Заходу і 
Сходу й “завданням України є жива синтеза їх обох” [4, с. 58]. 

Справа в тому, що “межовий” характер української культури забез-
печує неспівпадання культурно-цивілізаційних та етнічних відміннос-
тей. Коли йдеться про зустріч, зіткнення на полі української культури, 
то мається на увазі строкатість, багатоманітність різних етносів, що 
об’єднані в єдиній державі. А коли йдеться про ознаку “двоїстості”, а 
вірніше сказати поліморфізму, то мається на увазі характерні риси 
українського етносу, його культура як певна єдність. 

Підстави для такого поліморфізму створювалися ще в ту давню 
пору, коли впродовж першого тисячоліття народ майбутньої Руси-
України гуртувався в строкатому етнічному казані, де химерно сполу-
чались в єдине плетиво слов’янський, болгарський, балтський, готсько-
скандинавський, тюркський та іранський культурні ферменти. Завдяки 
цьому в подальшому зустріч на терені культури України різноманітних 
цивілізацій не лише не порушувала, а й творила неповторність єдності 
власне української культури. Україна стихійно синтезувала на власній 
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території культури, які в той чи інший шлях потрапляли на її територію. 
Це контрастне неспівпадання цивілізаційних орбіт, що впритул підсту-
пали до українського етнічного простору, сприяло, як не парадоксально, 
збереженню української національної єдності. На кожне з сусідніх віянь 
знаходилося протиставлення, яке не дозволяло неорганічним елементам 
культури абсолютизуватися в тому чи іншому регіоні, відділяючи цей 
фрагмент етносу від суцільного масиву. 

Етос і естетичне чуття українського народу вкорінені в духовних 
традиціях східного християнства. Але оскільки країна щодо соціаль-
ної і політичної структури одночасно була частиною європейського 
світу, постільки українці прагнули до синтези між Сходом і Заходом. 
У релігійній сфері це зробило Україну класичною країною унійної 
традиції. Але ця тенденція була притаманна всім українцям, а не тільки 
католикам східного обряду. Вона сильно позначилася серед більшості 
українського народу, що дотримувалися православ’я, а також серед 
українців-протестантів. За приклад може служити Київська Академія, 
розбудована митрополитом Петром Могилою. Вона стала головним 
інтелектуальним центром цілого греко-православного світу та у своїй 
організації й програмі навчання йшла за прикладом західних універ-
ситетів. Ця тенденція знайшла своє вираження в мистецтві, в стилі 
українського (козацького) бароко, який в оригінальний спосіб сполучав 
візантійські й західні традиції. 

Отже, Україна, розташована між світами грецько-візантійської 
й західної культур, а тому є рівноправним суб’єктом співіснування. 
І при цьому вона намагалася на протязі своєї історії поєднати ці дві 
традиції в живу синтезу. Це було велике завдання, і тому не можна кате-
горично заперечувати, що Україна не змогла з повнотою це викорис-
тати. Україна неквапливо наближалася до цієї синтези і в великі епохи 
своєї історії, наприклад, за часів Київської Русі і за часів козаччини 
ХVІІ століття. Проте, хоч ці епохи були багаті на потенційні можли-
вості та часткові досягнення, але в обох випадках остаточна синтеза 
зазнавала невдачі і Україна неодмінно підпадала під тягар надмірного 
зовнішнього тиску, а також страждала від руйнівних внутрішніх сил. 
У цьому сенсі можна сказати, що велике завдання, яке покликане тво-
рити історія українського народу, залишається досі не виконаним і 
належить майбутньому. 

Національне відродження України включає в себе відтворення й 
осмислення історичної пам’яті народу, що стає можливим лише шляхом 
вироблення принципово нових концептуальних підходів до висвітлення 
інтелектуальної історії України. Останнє актуальне і для вітчизняної 
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історико-філософської науки, зважаючи на нагальну потребу пошуку 
нових загальнотеоретичних та методологічних парадигм. Такі підходи 
потрібні для осмислення історико-філософського процесу в Україні 
ХІХ – початку ХХ століть, які б дозволили з’ясувати закономірність 
розвитку та специфічні особливості української культури в означений 
період. Досить важливим є знайти інтегруючі елементи духовних 
процесів, що визначали б пріоритети суспільної думки, а значить і на-
прямки теоретичних пошуків. 

Також, на наш погляд, в орбіту історико-філософського дослі-
дження слід включити поняття “національна ідея”. Взагалі, будь-яка на-
ціональна ідея постає і осмислюється в контексті різних культур, 
світоглядних установок, спирається на різні культурно-історичні тра-
диції. Адже будь-яка “ідея відкривається у плоті і крові, в життєвій 
взаємодії з тим середовищем, в якому виховується людський дух до її 
усвідомлення” (П. Юркевич). Перша спроба теоретично сформулюва-
ти і філософськи осмислити українську ідею з’явилася в документах 
Кирило-Мефодіївського товариства. Утвердження ідеалу свободи і рі-
вності слов’янських народів – ось у чому вбачали кирило-мефодіївці мі-
сію України. Її покликання в майбутньому – не мати жодних переваг 
перед іншими, а бути рівноправною Річчю Посполитою в союзі зі 
слов’янським народами. Отже, утвердження ідеалу свободи й рівності – 
перша складова української ідеї. 

Наступна ознака української ідеї задекларована й обґрунтована 
кирило-мефодіївцями, – її історичність, а не есхатологічність. Для брат-
чиків було очевидним, що українська самосвідомість наскрізь історична. 
Українська нація завжди жила своєю історією. Сучасне без минулого 
для будь-якого українця позбавлено сенсу, тому що останнє (через 
звичаї, історичну пам’ять) реально присутнє в сьогоденні, “визначає” 
його справжню вартість на конкретному етапі розвитку національної 
свідомості. Саме на традиціях ґрунтується та внутрішня сила духу наро-
ду, яку кирило-мефодіївці схильні були перетворювати на засадничий 
принцип власної філософії історії, вважаючи, що в історика на пер-
шому плані має бути діяльна сила людської душі, а не результати її 
діяльності. Звідси теза Костомарова про необхідність вивчення життя 
людей, їхніх звичаїв та психіки (а не державних атрибутів) як про го-
ловну мету історичної науки. Для кирило-мефодіївців українська ідея – 
це утвердження того світобачення, світосприйняття, світовідчуття, які 
виробив у собі український народ упродовж власної історії і якими 
визначається спосіб його буття. 

На сьогодні, можна зазначити, докорінно змінюються погляди на 
національну культуру взагалі і українську зокрема. Останню тлумачать 
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вже як самостійну частину загальнолюдської, а не просто як придаток 
російської. Самостійна і самодостатня частина світової культури – такий 
погляд на українську культуру докорінно відрізняв думку свідомого 
українства від усіх тих, хто вписував її в “загальноросійську”. Націо-
нальна ідея визріває і виникає тоді, коли нація, як суб’єкт, у своєму 
духовному та культурному розвиту досягає рівня самоусвідомлення, 
самовизначеності своєї унікальної окремості серед інших націй і народів 
світу, духовного самозабезпечення за умов рівноправного спілкування 
з ними. Вона визріває в доглибиних пластах народного духу, національ-
ної культури, отримує теоретичну й загальнокультурну визначеність 
зусиллями духовної еліти нації, знаходить своє практичне втілення 
через механізм освіти та виховання, засоби масового інформування та 
культури, систему пропаганди тощо. 

Українську національну ідею, як і кожну іншу на нашу думку, не 
слід шукати на рівні політики, як це роблять імперські нації. Її треба 
шукати на рівні культури. Вона “розлита” в культурі й становить собою 
її життєдайну силу. Осмислюючи українську політичну парадигму на 
початку ХХІ сторіччя, доходимо до висновку, що національна ідея для 
кожної української людини – це власна культурна й політична парадиг-
ма. Це не лише всебічне усвідомлення своєї національної своєрідності, а 
й свідоме змагання в усіх ділянках життя, потреба й намагання виявити, 
організувати й розвити свої власні національні сили в політиці, госпо-
дарстві, науці, філософії, мистецтві тощо. 

Концептуальні засади та принципи національно-державного роз-
витку українського суспільства мають базуватися на тих спільностях 
(духовних, соціальних, моральних), які б стимулювали сам процес 
оздоровлення суспільства через самоусвідомлення, через внутрішню 
самоідентифікацію з визначенням смислових орієнтирів, через мобі-
лізацію життєдіяльної енергії народу та інтеграцію людей у здорове 
громадянське суспільство. Йдеться про підвищення, як писав Х. Ортега-
і-Гассет, “життєвого тонусу нації, про пошуки й визначеність тих сти-
мулів та зусиль, які б спонукали націю, народ до енергійного самоз-
дійснення” [7, с. 14]. 

Те, що Х. Ортега-і-Гассет називає “енергійним самоздійсненням” 
нації, О. Ольжич іменував “хотінням бути”, духовною енергією, спря-
мованістю на героїчне самовираження індивіда та нації за умови, що 
людина відчуває в собі “присутність великої і чинної віри”. О. Ольжич 
наголошував, що ті народи, які “знаходяться сьогодні в стадії національ-
ної кристалізації або їх національний організм вказує потребу обнови”, 
не можуть обійтися без “твердого і героїчного ідеалу”, без “ідеї дер-
жавного самоздійснення” [6, с. 243]. 
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Ідею “державного самоздійснення” не можна знайти в суспільній 
свідомості, якщо не посилатися на процес національної самоідентифі-
кації. Ми переживаємо драматичний період цивілізаційної дезорієнтації, 
а саме – пожинаємо плоди багаторічного примусового відторгнення 
від власної культури, від її норм і традицій, від загальнонаціональних 
базових цінностей. У своїх державотворчих пориваннях українське 
суспільство має розраховувати на національну ідею як на спосіб само-
усвідомлення нації, на національний характер і дух свого народу, на 
сформовану і науково пояснену для сучасної генерації гармонійну кон-
цепцію духу нації, без якої, як зазначав Ш.-Л. Монтеск’є у праці “Про 
дух законів”, неможливо здійснювати успішне правління державою. 

Отже, національна ідея, яка відбиває глибинний рівень колективної 
та індивідуальної свідомості, сукупність установок та нахилів індивіда, 
соціальної групи, народу, нації, надає можливість мислити, почувати 
та діяти співзвучним чином. Виявляючи себе як духовний склад народу, 
його менталітет, національна ідея формується залежно від традицій, 
культури, соціальних структур, усього середовища буття людини й 
водночас впливає на них, постає як “життєдайна свідомість”, як джерело 
культурно-історичної динаміки. 

Далі, слід зазначити, що комунікативні можливості українського 
народу проявляються саме завдяки його духовності. Глибока людяність, 
милосердя, внутрішній настрій на волю та співдружність, як головні 
риси української національної ідеї, дають можливість спілкуватися з 
іншими народами, культурами та державами, сприяють формуванню 
загальнолюдських цінностей. Духовний потенціал нації – це передумова 
й головна рушійна сила соціально-економічного оздоровлення суспіль-
ства, тому саме на духовно-культурному та морально-етичному по-
тенціалі українського народу слід формувати цілісну систему ціннісних 
орієнтацій нашого суспільства. Адже суспільна свідомість обов’язково 
орієнтується на певну систему ідей та поглядів, намагаючись прояснити 
суть нових реалій буття. Вона зацікавлена в певному комплексі цінно-
стей, який гарантує стабільність і перспективу суспільного розвитку. 
Тому необхідно чітко визначити національно-державні інтереси та 
пріоритети, оскільки суспільна свідомість не може й не повинна бути 
нейтральною. 

Проблеми моральних аспектів духу, розробка ідей “філософії се-
рця”, символічного антропоцентризму та ідеалу внутрішньої гармонії 
людини і становить, з погляду Д. Чижевського, специфічну систему 
цінностей та традицій української духовності. Д. Чижевський доводить, 
що загальнолюдський дух та його категорії істини (правди), краси і 
добра мають специфічні маніфестації в конкретних культурах, що й 
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дозволяє стверджувати різні національні стилі виявлення філософської 
духовності народів. “Ми не можемо вважати, – пише він, – лише один 
художній стиль носієм прекрасного, а вважаємо, що в кожнім розкри-
ваються різні і в різноманітності своїй однаково важливі сторони краси, 
так само і щодо окремих “філософій”. І як збіднів би моральний світ, 
якби не було різних типів людей, що різними шляхами і в різних фор-
мах прагнуть до справедливості, як збідніло б мистецтво, коли б воно 
ставило різні національні та історично зумовлені стилі, так і з погляду 
філософії, якби не було різних історично-мінливих та національних 
“стилів” у ній” [3, с. 9–10]. 

Взагалі, для української духовності властиві такі архетипи, як 
концепція софійності світу (опозиція хаосу степу та розумної ойкуме-
ни чи то міста, чи то хутора як довкілля особисто обробленої землі) та 
апокатастасису (благодатного повернення людства до первозданної, 
правічної чистоти ще за земного життя), символіко-пантеїстичного 
сприйняття природи як дзеркала людської душі, антропоцентризму, 
етичної цінності особистості, філософій серця, образу Слова як духовної 
зброї та міфу тощо. 

Проблема національної самоідентифікації є ключовою для україн-
ського суспільства, яке повинно вирости в духовно цілісний організм. 
Це проблема консолідуючого початку, об’єднавчої ідеї, яка б органі-
зувала систему ціннісних орієнтацій суспільства. Потрібно усвідомити, 
що розуміння суспільства як культурного організму, де ключовою, ор-
ганізуючою, мотивуючою й пояснюючою ідеєю є національна ідентич-
ність. Тобто, члени певного суспільства мають спільне базове знання 
про певну схему належної взаємодії один з одним і з навколишнім сере-
довищем. Взаємодія людей у суспільстві і, зрештою, цілісність суспіль-
ства можлива якраз саме тому, що кожна окрема людина ідентифікує 
себе як істоту, яка визнає певні смислові схеми, “рухається” в межах 
цих схем, взаємодіє з іншими. 

Висновки. З’ясувавши існування дихотомного макромасштабно-
го розподілу людства на два основних типа цивілізацій – Західну і 
Східну, можна чітко виокремити різниці між ними. Але, при цьому, 
слід підкреслити безперечні можливості взаєморозуміння, комуніка-
тивності, партнерства між цими світами, що є дуже важливим для 
майбутнього планетарної цивілізації. Отже, Захід і Схід – це два соці-
окультурні світи, які мають свої відмінні одне від одного самобутні, 
самостійні шляхи розвитку. Формування єдиної світової цивілізації мо-
жливе з урахуванням культурних особливостей, визнанням пріоритету 
загальнолюдських цінностей та інтересів. 
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Дослідження розвитку української державності в межах цивілі-
заційної, культурологічної парадигми через аналіз народницької та 
державницької течій, тлумачення історичного розвитку українсько-
го народу робить Україну історичною одиницею розвитку людства. 
На формування історичного характеру, цивілізаційного архетипу, мен-
талітету українського народу вплинуло географічне розташування 
України “між Заходом і Сходом”, залишило відбиток на формуванні 
українського соціоетносу, спільноти, яка має всі ознаки етносу, пере-
дусім органіку, традиції, фольклор, офіційну мову, певну міфологію, 
певний спільний проект майбутнього. 

Отже, українське суспільство в своєму подальшому розвитку, по-
дальшій розбудові державності повинно спиратися на національну 
ідею, як на спосіб самоусвідомлення нації, на національний характер, 
на духовний потенціал нації. 
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Summary 
Boyko Olga. Ukraine between East and West: communicative opportunities 

and limitations. 
In the article backgrounds of determination development of civilization 

have been discovered. Attention has been paid to the opportunities of formational 
and civilizational approaches to the historical consideration. The role of spiritual 
backgrounds of Ukrainian mentality in the formation of planetary civilization has 
been shown. The analysis of value-notional principles, which compose civilization 
“kernel”, its internal structure has been done. It has been emphasized that 
Ukraine has communicative opportunities as for the choice of civilization direction. 

Keywords: culture, civilization, value system, mentality, national idea, histori-
cal memory. 
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УДК 81’272 

Світлана ДОРДА 

ПРОБЛЕМА МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОДИН З ПІДХОДІВ 
ДО ЛІНГВОЕКОЛОГІЧНИХ ШТУДІЙ3 

Лінгвоекологія (еколінгвістика), як новий науковий напрям у сучасній лінгві-
стиці, є сферою гуманітарного знання, яка бурхливо розвивається й обумовлює 
проблемне поле цієї дисципліни. Мова є природним середовищем, на яке впливає 
користувач мови. На сучасному етапі визначають два головні підходи до лінгво-
екологічних штудій: вивчення мови у взаємодії з її користувачем і вивчення мови у її 
взаємодії з іншими мовами, тобто це проблема мовної політики, збереження мов, 
які перебувають у небезпеці. 

Ключові слова: лінгвоекологія, еколінгвістика, лінгвістика, мовна політика. 

Постановка проблеми. З 1980-х років лінгвістика стає все більше 
інтегративною наукою. Початкові розмови про те, що вона розчиняється 
в інших науках, втрачає власні об’єкт і предмет, зупинились після того, 
як було доведено поліпарадигмальність лінгвістики. Такий підхід до 
нової лінгвістики кінця ХХ століття пояснив виникнення численних 
парадигм, другим компонентом назви яких стало слово “лінгвістика”: 
соціо-, психо-, когнітивна, комунікативна, комп’ютерна, юридична 
(правова) лінгвістика, еколінгвістика. 

Об’єднання цілого ряду наук навколо лінгвістики виявило її цен-
тральне місце, її лідируюча роль в системі наук стала свідоцтвом того, 
що вона із іманентної і окремої стрімко перетворюється в загальнонау-
кову дисципліну із загальнонауковою методологією [9, c. 23]. 

Аналіз актуальних досліджень. Сучасний стан лінгвістики ха-
рактеризується поліпарадигмальним підходом. Міждисциплінарна 
природа лінгвістики дозволяє взаємно збагачуватися методами дослі-
дження, способами постановки завдання, відбувається виокремлення 
нових предметів дослідження, в розробці яких зацікавлене все суспі-
льство. Суспільний запит закликає лінгвістів до постановки таких за-
вдань, як адаптація людини в полікультурному середовищі (Coulthard, 
Johnson), протистояння терроризму (Shuy). Вчені постійно наголошу-
ють на тому, що сучасна мова є мовою ворожнечі, ненависті, насилля і 
дегуманізації (MacLeod, Horowitz). Має місце викривлення змісту, 
брехня і маніпуляція як прихований і не завжди усвідомлений вплив на 
свідомість людини. У такому деструктивному інформаційному сере-
довищі людина змушена перебувати. Тому в лінгвістиці виникають 
нові напрями і дослідницькі процедури. 
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Метою статті є загальний огляд проблеми мовної політики як 
одного з підходів до лінгвоекологічних штудій. 

Виклад основного матеріалу. Cьогодні все більше простежується 
з’єднання лінгвістики як науки про мову, екології як науки про збере-
ження природи і валеології як науки про збереження здоров’я людини. 
Це пояснюється тим, що не тільки людина занурена в мовне середови-
ще, а й мова занурена в людське (соціальне, психологічне, біологічне) 
середовище, що вимагає захисту, з одного боку, мови від цього розмаїт-
тя середовища побутування (функціонування) мови, з іншого – людини 
від самої мови [8, с. 54]. 

Уперше термін “екологія” стосовно мови започаткував американ-
ський лінгвіст Айнар Хауген у 1970 році у своїй доповіді “Екологія 
мови”. Головна ідея Хаугена полягає в тому, що мови, подібно до різних 
видів тварин та рослин, знаходяться в стані рівноваги, конкурують 
одна з одною, і саме їхнє існування залежить одна від одної, як в сере-
дині держави та інших соціальних груп, так і в свідомості людини, яка 
володіє декількома мовами. Хауген визначив і предмет еколінгвістики. 
“Екологію мови можна визначити як науку про взаємовідносини між 
мовою та її оточенням, де під оточенням мови розуміється суспільство, 
яке використовує мову як один із своїх кодів. Мова існує лише у сві-
домості тих, хто говорить нею і функціонує лише у взаємовідносинах 
з іншими мовцями і з їхнім соціальним та природним оточенням. Част-
ково екологія мови має фізіологічну природу (тобто взаємодію з іншими 
мовами у свідомості мовця), частково соціальну (тобто взаємодію з 
суспільством, в якому мова використовується як засіб комунікації). 
Екологія мови залежить від людей, котрі вивчають її, використовують 
і передають іншим людям” [12, p. 57]. 

Слід зупинитися на назві самої науки. На думку Пузирьова, існує 
дві рівноцінні назви: лінгвоекологія і еколінгвістика. Головним досто-
їнством першого найменування є те, що за ним стоїть лінгвістична 
традиція. Головним достоїнством другого найменування є те, що воно 
співвідносить вказану сферу досліджень саме з лінгвістикою. Поняття 
“лінгвоекологія” і “еколінгвістика” співвідносяться одне з одним при-
близно так само, як лінгвопсихологія і психолінгвістика, перше з яких 
належить до сфери психології, а друге – до сфери лінгвістичних дос-
ліджень. Автор вважає, що поняття “лінгвоекологія” і “еколінгвістика” 
можуть функціонувати деякий час як абсолютні синоніми, але в перспе-
ктиві лінгвісти віддадуть перевагу поняттю “еколінгвістика”, оскільки 
воно співвідносить їх лінгвоекологічні інтереси з лінгвістикою, а не з 
іншими предметними сферами [4, с. 79]. 
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У словнику термінів та понять лінгвістики за редакцією Т. В. Жере-
било надається наступне визначення поняття “лінгвоекологія”: лінгво-
екологія (стосовно лінгвістики): 

1) вивчення мов в контексті їхнього функціонування; 
2) дослідження різноманіття лінгвістичних феноменів; 
3) визнання можливості співіснування всіх мов; 
4) прикладний характер досліджень, спрямованих на вирішення 

мовних конфліктів, підвищення якості освіти, підтримку і від-
родження міноритарних мов; 

5) дослідження адаптивних стратегій мов і мовних екологічних 
систем; 

6) визначення факторів, які забезпечують високий ступінь віталь-
ності мов [1, с. 108]. 

Лінгвоекологія (еколінгвістика), як новий науковий напрям в 
сучасній лінгвістиці, є сферою гуманітарного знання, яка бурхливо 
розвивається і обумовлює проблемне поле даної дисципліни. Такий 
підхід до дослідження передбачає постулат про те, що мова є природним 
середовищем, на яке впливає користувач мови. Таке середовище є іде-
альним для людини, але воно не може залишатися незмінним [10, с. 8]. 

На сучасному етапі визначають два головні підходи до лінгвое-
кологічних штудій: вивчення мови у взаємодії з її користувачем та ви-
вчення мови у її взаємодії з іншими мовами, тобто це проблема мовної 
політики, збереження мов, які знаходяться в небезпеці. 

Англійська мова зайняла міцні позиції на міжнародній арені. 
По ряду соціально-історичних причин англійська мова стала голов-
ною мовою міжнародного спілкування і має всі підстави отримати 
статус всесвітньої мови, мови спілкування глобального села. Свідченням 
цього можуть бути такі cлова та словосполучення, як “World English”, 
“International English”, “English as a Lingua Franca”, “Global English”, or 
“Globish”. 

Звернемо увагу на мінуси, а точніше сказати, до яких негативних 
наслідків може призвести наявність глобальної мови. 

У своїй книзі “Війна і мир мов і культур” (2008) С. Г. Тер-Мінасова 
розглядає негативні наслідки до яких може призвести наявність гло-
бальної мови в двох аспектах: 

1. Які негативні наслідки очікують саму англійську мову, якої 
шкоди може бути завдано англомовним народам. 

2. Чим загрожує повсюдне домінування англійської мови як голов-
ного засобу міжнародного спілкування неангломовному люд-
ству. Іншими словами, якої шкоди ця ситуація може завдати 
іншим народам і їх мовам і культурам [7, с. 308]. 
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Зупинимося докладніше на другому аспекті. Оскільки мова і куль-
тура нероздільно спаяні і кожна мова несе в собі досить значний куль-
турно – ідеологічний заряд, просування і домінування однієї мови в 
якості засобу спілкування між народами неминуче призводить до того, 
що разом з мовою проникає чужа культура та ідеологія. Часто цей запо-
зичений з мовою культурно-ідеологічний заряд входить в протиріччя з 
місцевою національною культурою. 

Друга небезпека глобальної мови і культури безпосередньо пов’я-
зана з першою – це витіснення ними національних мов і культур. Вико-
ристання однієї міжнародної мови для міжнародного спілкування 
може призвести до нівелювання, ігнорування і, можливо, загибелі мов 
і культур народів, що говорять іншими мовами, руйнування їх націо-
нальної приналежності, результатів їх національного культурного роз-
витку [7, с. 318–320]. 

Мова не існує поза свого оточення і поза культурою, тобто поза 
соціально успадкованою сукупністю практичних навичок та ідей, що 
характеризують наш спосіб життя [6, c. 185]. Мова відображає явища і 
фізичного, і соціального оточення. До поняття фізичного середовища 
належать географічні особливості, наприклад, топографія країни, клі-
мат і те, що може бути названо господарською основою життя людей – 
флора, фауна, мінеральні ресурси. Фізичне середовище відбивається в 
мові тільки через середовище соціальне. Поняття соціального середо-
вища включає в себе різноманітні суспільні фактори, які формують 
образ життя і мислення кожного окремого індивіда. Найбільш важливі 
серед них – релігія, мораль, форми політичної організації суспільства і 
мистецтво [6, c. 271]. 

Взаємодіючи зі своїм оточенням, мова зазнає постійних змін, 
пристосовується до мінливих природних і культурних умов. Зміст мови 
нерозривно пов’язаний з культурою та концептуальними змінами в ній. 

Серед найбільш важливих концептуальних змін, які знайшли відо-
браження в мові, можна зазначити наступні: 

 руйнування старої системи політичних концептів та їхню де-
ідеологізацію; 

 деактуалізацію старих концептів і втягнення нових концептів 
у сферу масової інформації; 

 конкуренцію старих та нових концептів; 
 формування в дискурсі мас-медіа нових концептуальних полів. 
Слова з’являються окремо, групами, а іноді дуже великими гру-

пами. Останнє найцікавіше, оскільки мова в цьому випадку йде про 
значну зміну середовища, про таку собі хвилю змін, що накриває наше 
суспільство. Можна відзначити принаймні кілька таких великих хвиль 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

29 

нових слів і значень, що виникли на рубежі століть, а можливо, три-
вають і далі. 

Після перебудови ми пережили мінімум три словесних хвилі: 
бандитську, професійну та гламурну, а насправді прожили три най-
важливіших однойменних періоди, три, якщо хочете, моди, розгледіти 
які дозволяє наша рідна мова. Про ці періоди можна філософствувати 
нескінченно, можна знімати фільми або писати романи, а можна просто 
вимовити ті самі слова, а за ними встане ціла епоха. Це теж філософія, 
але філософія мови [2, c. 58]. 

Положення про те, що різні семантичні простори по різному 
“освоєні” мовою, ще недостатньо реалізовані в конкретних дослі-
дженнях. В постскриптумі до російського видання “Лоліти” В. Набоков 
порівнював російську та англійську мови, говорив про різні можливості 
мов в аспекті описування дійсності “Рухи тіла, кривляння, ландшафти, 
томлення дерев, запахи, дощі, переливчасті відтінки природи, що та-
нуть, все ніжно-людське (як не дивно!), а також усе мужицьке, грубе, 
соковито-сороміцьке, виходить російською не гірше, якщо не краще, 
ніж англійською; але такі властиві англійській тонкі недомовленості, 
поезія думки, миттєва перекличка між абстрактними поняттями, за-
взяття односкладових епітетів – усе це, а також усе, що відноситься до 
техніки, моди, спорту, природних наук і протиприродних пристрастей, 
стає російською неоковирним, багатослівним і часто огидним у сенсі 
стилю і ритму” [5, c. 276]. У цьому висловленні В. Набокова вже поз-
начені когнітивно слабкі ділянки як російської, так і української мови: 
техніка, мода, спорт, природничі науки, до яких можна додати сферу 
торгово-грошових відносин, сферу освіти та особистісного вдоскона-
лення, професіоналізму та, звичайно, сферу комунікацій. З цієї причини 
в мову ввійшли і закріпились такі англіцизми, як ноутбук, нетбук, 
аудіобук, пауербук, органайзер, сканер, шредер, тюнер, рідер та інші. 
Практично в кожній тематичній групі більшу частину запозичених 
англіцизмів складають лексеми, які з’являються як результат задово-
лення потреби найменування нової речі або поняття. 

У зв’язку з невпинним розвитком інформаційних технологій ві-
дбувається свого роду експансія цієї лексики. Неможливо уявити сьо-
годення без світової мережі – Інтернету. Надзвичайна важливість цього 
світового засобу комунікації відображена навіть в його написанні. 
Як зазначає Девід Крістал, лише Інтернет пишеться з великої літери 
[11, p. 1]. 

Але існує безліч ситуацій, де заміна українських (російських) 
слів іншомовними (в основному англомовними) запозиченнями є 
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невмотивованою будь – якою доцільністю: електорат (виборці), модера-
тор (ведучий), джус (сік). Наведемо один, але красномовний приклад: 

“– Чего она такого не требовала? – кривлюсь я. 
– Аутсорсинга. 
– А ты по-русски это слово сказать не можешь? “Моего привле-

чения”, например? Или “моего участия”? 
– Но, ведь существует ряд общепринятых выражений в бизнес-

этике, и я полагаю, что…” [3, c. 33]. 

Отже, у сьогоднішній ситуації є принципові особливості. По-перше, 
запозичень цих настільки багато, що мові важко їх відразу перетравити, 
тому виникає відчуття занурення в чужу мову. По-друге, багато з цих 
назв не стали загальновживаними [2, c. 83]. 

Висновки. На відміну від історичного мовознавства, яке вивчає 
вплив однієї мови на іншу в процесі їх розвитку або індивідуальний 
розвиток мов, екологічна лінгвістика займається дослідженням проце-
сів витіснення або виживання між конкуруючими мовами в певному 
просторі, будь то свідомість окремої людини або окреме суспільство. 
Англіцизми як в російській, так і в українській мові відображають за-
гальну тенденцію сучасної техногенної цивілізації та стандартизації. 
Кінець ХХ та початок XXI століть створив таку мовну ситуацію, коли 
англійська мова спричиняє такий тиск на інші мови, що в багатьох 
країнах актуальним стає питання про заходи щодо сприяння збере-
женню рідної мови та національно-культурного мислення. 
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Summary 
Dorda Svitlana. The problem of language policy as one of the approaches 

to the linguistic and ecological studies. 
Ecolinguistics is a new scientific area in the modern linguistics. This sphere 

of the humanities is rapidly developing and stipulating the range of problems of 
this discipline. Language is a natural environment that is affected by language 
user. There are two main approaches to the linguoecological studies at the present 
stage: the study of language in the interaction with its user and the study of lan-
guage in the interaction with other languages, i.e. the problem of language policy, 
the preservation of languages. Any language does not exist outside of its environ-
ment and outside of its culture. Interacting with its environment, any language is 
being subjected to constant change, adapting to changing environmental and 
cultural conditions. The language is inseparably linked (with) the culture and 
conceptual changes in it. 
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Постановка проблемы. Человек живёт в мире информации. Более 
того, сама его сущность, душа, или, выражаясь современными терми-
нами, психика – не что иное, как сложнейшая информационная система. 
Эта система принимает информацию из внешнего мира, перерабатывает 
её в памяти в виде знаний и генерирует новую информацию, которая 
выступает как регуляторный фактор в разнообразнейших видах дея-
тельности и жизненной активности человека. Информация при помощи 
тех или иных средств экстериоризируется, объективируется и, таким 
образом, становится доступной для восприятия тому реципиенту или 
аудитории, для которой она и предназначалась в процессе коммуника-
ции. Противоречия современной цивилизации, причинами которых 
являются гипертрофированная рационализация, информатизация и 
прагматизация человеческой жизни, социальная энтропия и обществен-
но-политические флуктуации, оказывают непосредственное влияние на 
коммуникативную парадигму, с чем и связана актуальность проблемы 
соотношения информации, информативности и коммуникации. 

Анализ актуальных исследований. Теоретической базой дан-
ной статьи послужили фундаментальные разработки отечественной и 
зарубежной лингвистики в области теории текста [1; 7], прагмалинг-
вистики [6], кибернетики [2; 3; 8]. Комплексное исследование ориенти-
рует нашу работу на использование данных смежных наук и различных 
разделов лингвистики. 

Целью данной статьи является исследование проблемы комму-
никативной оптимизации в условиях информационной революции 
XXI века. Цель обусловливает постановку следующих конкретных 
задач: осмыслить понятие “информация” во взаимосвязи с понятием 
“информативность”; рассмотреть феномен коммуникации с точки зре-
ния эффективного информационного обмена. 

Изложение основного материала. Понятие информации, впервые 
разработанное в кибернетике, приравнивалось к сообщению. К. Шен-
нон, рассматривая информацию как уничтожение неопределённости 
после получения сообщения, вводит термин “количество информации”, 
что способствовало расширению сферы применения данного понятия 
и выведению его на междисциплинарный уровень [7, с. 12]. 

На междисциплинарном уровне выделяются два основных под-
хода к проблеме информации. 

Сторонники функционального подхода полагают, что информация, 
как свойство обладания определёнными знаниями, присуща только 
управляемым или самоуправляющимся системам [2, с. 175]. Сторон-
ники функционального подхода близки к кибернетикам в понимании 
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содержания понятия информации, ограничивая термин “знание” рам-
ками управляемых систем, что приближает его к понятию “сообще-
ние”. Сторонники атрибутивного подхода считают, что информация, 
как понятие наиболее общее для всех видов и форм движения материи, 
включая и неорганическую природу [8, с. 8], является обязательным 
атрибутом всех явлений живой и неживой природы. 

С общенаучной точки зрения информация рассматривается как 
нечто, несущее на себе след какого-то фактора или события. Эта дефи-
ниция устанавливает зависимость между сведениями/знаниями, вклю-
чаемыми в объем понятия информации (внутренний уровень понятия) 
и событиями и фактами, которые эти знания отражают (внешний уро-
вень понятия). 

С психологической точки зрения информация рассматривается 
как опосредованное через память восприятие управляемой системой 
внешних воздействий [7, с. 14]. Хотя это определение ограничивает 
информационные явления лишь управляемыми системами, наиболее 
важным здесь является указание на присутствие внешних воздействий, 
т.е. экстралингвистических факторов, которые формирую объём по-
нятия информации. Н. Винер, один из основателей современной ки-
бернетической теории, считает, что информация – это обозначение 
содержания, полученного из внешнего мира в процессе нашего при-
способления к нему и приспособления к нему наших чувств [3, с. 31]. 
Весьма существенным в этом определении является указание на изме-
нение содержания в процессе его оформления под влиянием различных 
экстралингвистических факторов. В этой связи целесообразно обра-
титься к этимологии слова “информация”, расчленяемого на две части: 
“информация”, т.е. обретение формы, оформление определённого со-
держания при помощи внешнего воздействия [7, с. 15]. 

В русле теории отражения информация рассматривается как упо-
рядоченное отражение, а шум – неупорядоченное отражение. Изучая 
оппозицию “информация – шум”, А. А. Сошальский приходит к вы-
воду, что информация – это явление личностного порядка, шум – яв-
ление безличностное; информация подчиняется в большей или меньшей 
степени законам, шум – явление самопроизвольное, не подчиняющееся 
никаким законам; информация – явление определённым образом струк-
турированное, шум – явление аморфное; информация – явление негэн-
тропии, шум – явление энтропийное [7, с. 15–16]. Данное утверждение 
является весьма существенным, поскольку негэнтропия рассматривается 
в неразрывной связи с адресантом, который упорядочивает процесс во 
избежание коммуникативного цейтнота [6, с. 51]. 
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Ряд исследователей полагают, что информация – это один из видов 
негэнтропии. Вслед за А. А. Сошальским мы считаем, что негэнтропия 
является лишь мерой информации, энтропия – мерой недостатка ин-
формации [7, с. 16]. Установление взаимозависимости между понятиями 
информации, энтропии и негэнтропии очень важно, поскольку позволяет 
рассматривать информативность как понятие, снижающее энтропию и 
способствующее упорядоченности элементов определённой системы. 
Данное понимание информации продуктивно и в более широком фило-
софском аспекте, поскольку ставит весьма важную проблему – ценности 
научного знания, которое может изменяться количественно (накап-
ливающаяся сумма сведений) и качественно – знание, уменьшающее 
постоянно возрастающую энтропию ХХІ столетия. Применительно 
к тесту данное понимание информации также является продуктив-
ным, поскольку вводит текст, как форму существования информации, в 
общефилософскую когнитивную сферу. 

Общенаучная категория информации содержит три основных 
компонента: 1) сведения, знания – количественный компонент; 2) упо-
рядоченность (негэнтропия) – качественный компонент; 3) разнообразие 
(отражение множественности реального мира средствами определённой 
знаковой системы) – множественный компонент [7, с. 18]. Количествен-
ный компонент создаёт базу существования информации, качественный 
компонент указывает на конечную цель информационного процесса, а 
множественный компонент проецирует процесс информирования на 
различные ситуативные уровни. 

На современном этапе теория информации вышла за пределы ки-
бернетических процессов и расширила свою парадигму применения. 

В настоящее время широко распространено понятие информацион-
ной революции, сущность которой заключается в изменении инстру-
ментальной основы, способа передачи и хранения информации, а также 
объема информации, доступной активной части населения. Другими 
словами, информационная революция означает качественный скачок 
в развитии общества, новый уровень использования принципиально 
новых методов и средств переработки информации и процессов инфор-
мационного взаимодействия в обществе. 

Выделяется шесть основных информационных революций за всю 
историю развития человеческого общества. 

Первая информационная революция связывается с появлением 
языка и членораздельной человеческой речи. Ведь именно развитие язы-
ка оказало колоссальное влияние на развитие сознания людей, а его ис-
пользование в их практической деятельности стало информационной 
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основой создания первых технологий, т. е. знаний и навыков рацио-
нальной организации этой деятельности. 

Ситуация коренным образом изменилась, когда люди научились 
отчуждать знания и фиксировать их на материальных носителях в виде 
рисунков, чертежей, условных знаков, многие из которых сохранились 
до настоящего времени. Именно поэтому вторую информационную 
революцию большинство современных исследователей связывают с 
изобретением письменности. Это был крупнейший шаг в развитии ци-
вилизации, последствия которого мы ощущаем до настоящего времени. 
Ведь именно с изобретением письменности стало возможным развитие 
науки и культуры в современном понимании этих терминов. 

Третья информационная революция началась в эпоху возрождения 
и связана с изобретением книгопечатания, которое следует признать 
одной из первых эффективных информационных технологий. Широкое 
внедрение этого изобретения в социальную практику привело к пер-
вому информационному взрыву. Произошел взрывоопасный рост коли-
чества используемых в обществе информационных документов, а самое 
главное – началось и более широкое распространение информации, 
научных знаний и информационной культуры. Высшей точкой развития 
третьей информационной революции является появление печатных 
средств массовой информации: газет, журналов, рекламных объявлений, 
информационных справочников и т.п. 

Четвертая информационная революция началась в ХІХ веке, когда 
были изобретены и стали все более широко распространяться такие 
новые средства информационной коммуникации, как радио, телефон и 
телевидение. Новые качества, которые принесла в информационную 
сферу общества четвертая информационная революция, заключается 
не только в том, что по новым коммуникационным сетям стали переда-
ваться невиданные ранее объемы информации, но также в том, что 
информационные коммуникации стали осуществляться с более высокой 
оперативностью. Информационная революция изменяет общественное 
сознание всего человечества, делает его все более глобальным. 

Пятая информационная революция началась в 50-е годы ХХ века, 
т.е. с того времени, когда в социальной практике стали использоваться 
средства цифровой вычислительной техники. Применение этих средств 
для обработки научной, экономической и социальной информации 
кардинальным образом изменило возможности человека по активизации 
и эффективному использованию информационных ресурсов. Особенно 
бурное развитие этот процесс получил в последние двадцать лет, когда 
были сконструированы и стали широко выпускаться промышленностью 
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персональные ЭВМ. Впервые за всю историю развития цивилизации 
человек получил высокоэффективное средство для усиления своей 
интеллектуальной деятельности, что должно поднять цивилизацию на 
качественно новую ступень развития. 

Информатизация общества оказывает революционное воздействие 
на все сферы жизнедеятельности общества, кардинально изменяет усло-
вия жизни и деятельности людей, их культуру, стереотип поведения, 
образ мыслей. Именно поэтому разворачивающийся на наших глазах 
процесс информатизации общества следует квалифицировать как новую 
социотехническую революцию, информационную основу которой со-
ставляет шестая информационная революция, результатом которой 
станет формирование на нашей планете новой цивилизации – инфор-
мационного общества. 

ХХІ столетие – это мир информационной революции (information 
revolution, inforevolution), компьютерный, кибернетический, “цифро-
вой”, информационный век или столетие (computer age, cyberage, cy-
bernetic age, digital age, information age, silicon age), век или эра знаний 
(knowledge age, knowledge era) [4, с. 127]. Информационное столетие 
пришло на смену индустриальному, поскольку информационные, осо-
бенно компьютерные, технологии в настоящее время играют ключевую 
роль во всех сферах социальной жизни. Основным видом деятельности 
человека всё чаще оказываются способы и методы получения, хранения 
и расширения знаний и информации. 

Огромное влияние информационной революции ощущают на 
себе средства массовой информации. Возникли такие новые понятия 
как “техномедия” (tehnomedia), “кибержурналистика” (cyberjournalism) 
[4, с. 205]. Под “техномедиа” понимаются СМИ, непосредственно свя-
занные с современными информационными технологиями, – специаль-
ные периодические издания, программы радио и телевидения. Под 
“кибержурналистикой” подразумевается, во-первых, журналистика, 
широко использующая современные технологии, а, во-вторых, перио-
дические издания, которые передаются через Интернет. “Новые медиа” 
(new-media) – это информация радио, телевидения, газет, журналов, 
которую владельцы персональных компьютеров получают через ком-
пьютерную сеть. 

В настоящее время достаточно актуальным стало понятие ин-
формационной войны. Термин “информационная война” имеет два 
значения. Во-первых, это воздействие на гражданское население и/или 
военнослужащих другого государства путём распространения опреде-
лённой информации. Термин “информационно-психологическая вой-
на” был заимствован из словаря военных кругов США. Перевод этого 
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термина (“information and psychological warfare”) с английского языка 
может звучать и как “информационное противоборство”, и как “инфор-
мационная, психологическая война”, в зависимости от контекста кон-
кретного официального документа или научной публикации. В этом 
смысле также используется термин “психологическая война” – психо-
логическое воздействие на гражданское население и (или) военнослу-
жащих другого государства с целью достижения политических или 
чисто военных целей. 

Второе значение термина “информационная война” означает целе-
направленные действия, предпринятые для информационного пре-
восходства путём нанесения ущерба информации, информационным 
процессам и информационным системам противника при одновремен-
ной защите собственной информации, информационных процессов и 
информационных систем. 

Проблема организации коммуникативных процессов является 
весьма актуальной в ХХІ веке. Глобализация и информатизация сти-
мулируют науку более основательно исследовать такой многомерный 
феномен как коммуникация. 

Отечественная наука традиционно рассматривает коммуникацию 
как обмен информацией, в то время как западные исследователи ак-
центируют внимание на поведенческом и аксиологическом аспектах 
коммуникации. Со временем дефиниция коммуникации как чисто ин-
формационного процесса исчерпала себя, поскольку ученые обратили 
внимание на потери части информации в процессе общения. Кроме того, 
традиционные представления о коммуникации как некоего теорети-
ческого конструкта рациональной сферы абсолютно не учитывают био-
физической реальности описываемого явления. Появление синергетики, 
как новой нелинейной парадигмы, стало возможным на основе пред-
ставления о том, что внешние речевые сигналы – это лишь способ пере-
настройки самой когнитивно-информационной системы реципиента, а 
не получение в чистом виде информации от адресанта. Следовательно, в 
процессе общения вырабатывается новая информация для общающихся 
людей и зарождается коммуникативная общность. На наш взгляд, 
процесс эффективной коммуникации акцентирует внимание не столько 
на информационной, сколько на информативной стороне феномена. 

Исследование коммуникации требует чёткого определения понятий 
“информативность” и “информативность”. 

Информацию можно понимать в узком смысле – факты, сведения, 
предписания, и в широком – как выражение человеческой деятельности, 
состоящее в изменении количества и качества информации, которой 
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обладают участники деятельности, что приводит к изменению их пове-
дения. В теории коммуникации информация – это получение новых 
сведений о предметах, явлениях, отношениях, событиях объективной 
действительности, что предполагает наличие неравнозначных тезауру-
сов коммуникантов как обязательного условия осуществления инфор-
мирования. 

Информативность – понятие более узкое, чем информация. Инфор-
мативность понимается нами не как абсолютное количество инфор-
мации в тексте/сообщении или его информационная наполняемость, 
а как лабильная величина, способность адекватного донесения опре-
делённой меры информации до реципиента по каналу связи [5, с. 39]. 
В терминах кибернетики информативность понимается как мера, в ко-
торой представляемый факт нарушает устойчивость текстовой системы 
[1, с. 33], акцентируя тем самым внимание на степени необычности и 
новизны излагаемых фактов. 

Современный информационный мир – это мир текстов, цель ко-
торых заключается в осуществлении коммуникации. В условиях ин-
тенсивного информационного потока и влияния СМИ эффективность 
информационного обмена подвергается всё возрастающей энтропии 
окружающего мира. Одним из способов оптимизации межличностного 
коммуникативного пространства является компенсация коммуника-
тивного шума, поиск путей его сведения к минимуму, оптимизации и 
сбалансированности соотношения между информацией передаваемой 
и получаемой, воспринимаемой. Коммуникативный шум представляет 
собой помехи, снижающие эффективность коммуникации и могущие 
привести к её прекращению (коммуникативному цейтноту). Сегодня 
положение о неадекватности передаваемой и получаемой информа-
ции не вызывает сомнения, однако актуальными остаются вопросы о 
степени понимания, правильности интерпретации сообщаемого, мак-
симальной оптимизации и гармонизации дискурса, повышения его 
помехоустойчивости. 

Выводы. Таким образом, анализ взаимосвязанных и взаимообу-
словленных понятий коммуникации, информации, информативности, 
коммуникативного шума представляет собой проблему различных 
направлений научного знания. Коммуникативная эффективность до-
стигается путем устранения коммуникативного шума, минимизацией 
энтропийных процессов. Коммуниканты требуют точности информации 
в ХХІ веке. Типологизация коммуникативного шума, описание и систе-
матизация языковых средств его возникновения и компенсации при-
обретает межнаучный характер, являясь одной из сторон проблемы 
эффективности общения в век информационной революции, что явля-
ется достаточно перспективным для дальнейшего исследования. 
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Анотація 
Козловська Ганна. Інформація, інформативність і комунікація в 

умовах інформаційної революції ХХІ століття. 
У статті аналізуються взаємопов’язані поняття інформації, інформа-

тивності та комунікації, які є предметом дослідження різних напрямків 
наукового знання. Розглядаються основні інформаційні революції в історії 
розвитку людського суспільства. 

Ключові слова: інформація, інформативність, комунікація, інформа-
ційна революція. 

Summary 
Kozlovska Anna. Information, informativeness and communication in terms 

of information revolution of the XXI century. 
The article deals with different aspects of information, informativeness and 

communication. Information is obtaining new facts about the subjects, phenomena 
and events of objective reality. Informativeness is a narrower concept than infor-
mation. Informativeness is not the absolute amount of information in the text or 
message; it is the ability of adequate transmitting the certain part of information 
to the recipient via the communication channel. Communication is the process 
of exchanging information or ideas. The author also focuses on the description 
of the most important information revolutions in the history of development of 
mankind. Information revolution is the quantum leap in the development of society, 
the higher level in using new methods and means of processing information and 
the processes of information interaction in society. XXI century is the computer, 
cybernetic, knowledge or digital age. 

Keywords: information, informativeness, communication, information revo-
lution. 
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УДК 811.161’373.7 
Олена МАКАРЕНКО 

ТРАНСЛЯЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
В ПРОЦЕСАХ НОМІНАЦІЇ 

(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)5 
Статтю присвячено розгляду типів і принципів номінації, у яких найяскра-

віше відбито мовний антропоцентризм, тобто властивість мови відбивати у 
своїх одиницях людську свідомість і здобутки процесу пізнання. Особливий інтерес 
становить специфіка процесу номінації в англійській та українській мовах. Проведе-
ний у напрямку від зовнішньої мовної форми до внутрішнього змісту аналіз інтегра-
тивної взаємодії лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів у семантичній 
структурі рибальської лексики дозволив виявити універсальні та специфічні риси 
концептуального простору лексики рибальства в зіставлюваних мовах. 

Ключові слова: номінація, антропоцентризм, концептуальний простір, моти-
ваційна ознака. 

Постановка проблеми. Будь-яка мова розвивається і, у зв’зку 
з цим, постійно поповнює свій лексичний та фразеологічний склад. 
Вагомим чинником розширення лексикону, поряд із запозиченням, є 
номінативні процеси. Номінація, як відомо, полягає у створенні нових 
мовних одиниць, що призначені для називання й вичленовування реалій 
дійсності та формування відповідних понять про них у формі слів, 
словосполучень, фразеологізмів та речень. Процес найменування в 
будь-якій мові передбачає вибір з безлічі ознак однієї, за якою можна 
пізнати об’єкт номінації і яка, на думку номінатора, найкраще відо-
бражає властиві йому особливості. Унікальність відображення світу в 
мові зумовлюється декількома факторами. По-перше, це особливості 
національного складу мислення. По-друге, на вербальну діяльність 
впливають відмінності природного середовища й матеріальної культури. 

Аналіз актуальних досліджень. Сучасні дослідники приділяють 
велику увагу вивченню мовного типу соціуму, дослідженню особли-
востей процесу номінації. Для того, щоб більш детально дослідити ці 
проблеми, слід звернутися до праць О. А. Корнілова, М. В. Жуйкової, 
Л. В. Гнаповської, А. Вежбицької. В останні десятиліття у вивченні 
процесів номінації виділився напрям, який розглядає ці явища в істори-
чному, культурному та національному аспектах. Ці проблеми набувають 
особливої актуальності з огляду на орієнтацію сучасних лінгвістичних 
досліджень на виявлення всебічних зв’язків між мовою та мисленням, 
на виявлення проявів національного характеру та ментальності у мовних 
одиницях. У цьому аспекті рибальська лексика є вдалим матеріалом 
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для дослідження. Оскільки в спектрі слів, що потрапили до лексикону 
рибалок, є як універсальні концепти, так і національно-специфічна 
лексика, аналізуючи її ми маємо можливість дослідити те, що формує 
національну мовну картину світу. Це й особливості національного світо-
сприйняття, різноманітне й неповторне бачення світу, і знання етносу 
про світ, зокрема й помилкові, й об’єктивне оточення, середовище існу-
вання, і механізм відображення об’єктивної реальності в людській 
свідомості та ін. 

У поле безпосередніх відчуттів етносу потрапляло насамперед 
природне середовище етносу, а далі, в ході історичного розвитку і 
самоідентифікації, – матеріальне рукотворне середовище. З одного боку, 
побут рибалок і, особливо, назви риб як представників світу тварин є 
такою сферою реального світу, з якою людина зустрічалась у повсяк-
денному житті й яка в першу чергу ставала об’єктом номінації з боку 
мовної свідомості. Рибальський промисел є одним з найдавніших видів 
господарської діяльності людини. Серед інших промислів рибальство 
виділяється відносною стабільністю, тому що сам процес, основні 
знаряддя ловлі риби не зазнавали корінних змін протягом віків. 

Важливо з’ясувати, як пов’язані між собою поняття антропоцентри-
зму та принципи мовної номінації. Як відомо, в центрі теорії номінації 
стоять проблеми вибору мовних засобів для позначення того чи того 
явища або поняття, проблеми співвідношення різних способів номінації, 
питання суб’єктивного та об’єктивного в мові. Загальна номінативна 
модель, розроблена В. Г. Гаком, складається з чотирьох компонентів. 
Це позамовний об’єкт (номінат) і сам мовний знак, а крім того, особа, 
яка дає номінацію (номінант), а також “споживач” мовного знака − 
адресат номінації. У цій моделі відбиті соціальний чинник (відношення 
номінанта й адресата), суб’єктивний чинник (відношення номінанта й 
номіната), відношення адресата до номіната (мається на увазі − що 
саме останній знає про певне явище дійсності) [3, c. 241]. Центральним 
компонентом моделі і, відповідно, основною ланкою в процесі номінації 
дослідники вважають об’єкт номінації, оскільки без потреби номінувати 
якийсь об’єкт дійсності номінант не здійснив би й самого номінативного 
акту. Тому дуже важливою є класифікація типів номінації на основі 
мотиваційних ознак номіната. У таких класифікаціях враховані певні 
об’єктивні ознаки (форма, колір, структура, розташування в просторі, 
типове місцезнаходження, темпоральні ознаки, призначення чи функ-
ція, устрій, характер застосування і под.). Характерними проявами 
номінації, у яких враховуються об’єктивні ознаки номіната, є назви риб 
та рибальського знаряддя. При цьому в основу номінації може бути 
покладено різні параметри. 
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Мета. Мотивація рибальської лексики є найрізноманітнішою. 
Звички, характерні дії, зовнішність завжди були факторами, що при-
ваблюють. При цьому слід зазначити, що традиційні назви звичайно 
мають мало спільного з науковою номенклатурою, що може базува-
тись на міркуваннях, схованих від очей непрофесіонала. Тому основна 
мета даної статті полягає у визначенні особливостей процесу номінації 
об’єктів з оточення рибалки в англійській та українській мовах. 

Виклад основного матеріалу. Будь-яка мова розвивається і, у 
зв’зку з цим, постійно поповнює свій лексичний та фразеологічний 
склад. Вагомим чинником розширення лексикону, поряд із запозичен-
ням, є номінативні процеси. Номінація, як відомо, полягає у створенні 
нових мовних одиниць, що призначені для називання й вичленовування 
реалій дійсності та формування відповідних понять про них у формі 
слів, словосполучень, фразеологізмів та речень. Процес найменування 
в будь-якій мові передбачає вибір з безлічі ознак однієї, за якою можна 
пізнати об’єкт номінації і яка, на думку номінатора, найкраще відобра-
жає властиві йому особливості. Унікальність відображення світу в мові 
зумовлюється декількома факторами. По-перше, це особливості націо-
нального складу мислення. По-друге, на вербальну діяльність впливають 
відмінності природного середовища й матеріальної культури. В останні 
десятиліття у вивченні процесів номінації виділився напрям, який роз-
глядає ці явища в історичному, культурному та національному аспектах. 
Ці проблеми набувають особливої актуальності з огляду на орієнтацію 
сучасних лінгвістичних досліджень на виявлення всебічних зв’язків 
між мовою та мисленням, на виявлення проявів національного харак-
теру та ментальності у мовних одиницях. У цьому аспекті рибальська 
лексика є вдалим матеріалом для дослідження. Оскільки в спектрі 
слів, що потрапили до лексикону рибалок, є як універсальні концепти, 
так і національно-специфічна лексика, аналізуючи її ми маємо можли-
вість дослідити те, що формує національну мовну картину світу. Це й 
особливості національного світосприйняття, різноманітне й неповто-
рне бачення світу, і знання етносу про світ, зокрема й помилкові, й 
об’єктивне оточення, середовище існування, і механізм відображення 
об’єктивної реальності в людській свідомості та ін. 

У поле безпосередніх відчуттів етносу потрапляло насамперед 
природне середовище етносу, а далі, в ході історичного розвитку і са-
моідентифікації, – матеріальне рукотворне середовище. З одного боку, 
побут рибалок і, особливо, назви риб як представників світу тварин є 
такою сферою реального світу, з якою людина зустрічалась у повсяк-
денному житті й яка в першу чергу ставала об’єктом номінації з боку 
мовної свідомості. Рибальський промисел є одним з найдавніших видів 
господарської діяльності людини. Серед інших промислів рибальство 
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виділяється відносною стабільністю, тому що сам процес, основні зна-
ряддя ловлі риби не зазнавали корінних змін протягом віків. 

Важливо з’ясувати, як пов’язані між собою поняття антропоцентри-
зму та принципи мовної номінації. Як відомо, в центрі теорії номінації 
стоять проблеми вибору мовних засобів для позначення того чи того 
явища бо поняття, проблеми співвідношення різних способів номінації, 
питання суб’єктивного та об’єктивного в мові. Загальна номінативна 
модель, розроблена В. Г. Гаком, складається з чотирьох компонентів. 
Це позамовний об’єкт (номінат) і сам мовний знак, а крім того, особа, 
яка дає номінацію (номінант), а також “споживач” мовного знака − 
адресат номінації. У цій моделі відбиті соціальний чинник (відношення 
номінанта й адресата), суб’єктивний чинник (відношення номінанта 
й номіната), відношення адресата до номіната (мається на увазі − що 
саме останній знає про певне явище дійсності) [3, c. 241]. Центральним 
компонентом моделі і, відповідно, основною ланкою в процесі номінації 
дослідники вважають об’єкт номінації, оскільки без потреби номіну-
вати якийсь об’єкт дійсності номінант не здійснив би й самого номіна-
тивного акту. Тому дуже важливою є класифікація типів номінації на 
основі мотиваційних ознак номіната. У таких класифікаціях враховані 
певні об’єктивні ознаки (форма, колір, структура, розташування в прос-
торі, типове місцезнаходження, темпоральні ознаки, призначення чи 
функція, устрій, характер застосування і под.). Характерними проявами 
номінації, у яких враховуються об’єктивні ознаки номіната, є назви 
риб та рибальського знаряддя. При цьому в основу номінації може бути 
покладено різні параметри. 

Мотивація рибальської лексики є найрізноманітнішою. Звички, 
характерні дії, зовнішність завжди були факторами, що приваблюють. 
При цьому слід зазначити, що традиційні назви звичайно мають мало 
спільного з науковою номенклатурою, що може базуватись на мірку-
ваннях, схованих від очей непрофесіонала. 

Для того, щоб окреслити концептуальний простір рибальської тер-
мінології, шляхом суцільної вибірки нами було знайдено та розглянуто 
439 англійських номінацій та 460 українських номінацій. Кількісні дані 
по кожній з досліджуваних груп можна побачити в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Мова Назви риб Назви рибальського знаряддя 
та дій, пов’язаних з ловлею 

Назви природних реалій, 
пов’язаних з риболовлею 

Українська 260 174 26 

Англійська 302 111 26 
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Поряд із літературними лексемами на позначення риб у роботі 
досліджуються й діалектні. Частина з них становить синоніми до літе-
ратурних, інші позначають ті риби чи знаряддя, які за своєю важливістю 
є другорядними, а іноді є лише в регіональними. 

Структурні особливості й закономірності побудови назв нерозрив-
но пов’язані з мотивацією їх виникнення. 

Серед назв англійської мови переважають складні номінації – 
75,6 % від усіх назв, тоді як в українській мові кількість складних назв 
невелика і складає всього 31 %. 

Пояснити це можна, звичайно, розбіжністю щодо способу слово-
твору, а також тим, що для англійської рибальської лексики характерне 
додавання уточнюючого слова для утворення нової назви (за новою 
чи тією ж самою мотиваційною ознакою) до вже існуючої. З’ясування 
цієї особливості термінології рибалок в англійській мові дозволило 
виявити таку закономірність: прості і складні назви як структурно різ-
ні явища формуються на основі гіпо-гіперонімічних відносин у низці 
назв одного певного виду. При цьому гіперонім представлений простою 
номінацією, а гіпонім – складною. Ми бачимо, що існує якась загальна 
назва виду (гіперонім), проста за своєю структурою, мотивована за 
певною ознакою, але мотивація для “неспеціаліста” у більш пізніші 
часи могла бути і неясною. Але це слово згодом брало участь у створен-
ні більш конкретних назв підвидів, народних назв, різновидів або навіть 
інших видів, складних за своєю структурою. Це можна дослідити на 
прикладі назви trout “форель”, де лексема trout як гіперонім брала 
участь у створенні таких гіпонімів, як gray trout (сірий колір), green 
trout (зелений), rainbowtrout (райдужний), white trout (білий), yellowfin 
trout (жовтий колір плавців), yellow mouth trout (жовтий колір рота), 
speckled trout (плями на тілі), summer trout (асоціація з літом), winter 
trout (асоціація з зимою). Проте у гіпо-гіперонімічних відносинах серед 
назв одного виду риби існує один виняток. Іноді назва-гіперонім стає 
універсальною щодо мотиваційної ознаки і бере участь у створенні 
слів-гіпонімів інших видів риб. Наприклад, назва trout “форель” є скла-
довою частиною гіпоніму іншого виду риби – seatrout (“океанічний 
оселедець”). А ця номінація, у свою чергу, є гіперонімом по відношенню 
до таких різновидів цієї риби, як silver seatrout (сріблястий колір), 
white seatrout (білий), spotted seatrout (плямистий). Іноді назва-гіперонім 
бере участь у номінації рибальського знаряддя, яке насправді викори-
стовується не тільки для ловлі цього виду риб. Так, назва bass “морський 
окунь” є гіперонімом у гіпо-гіперонімічних парах bass boat (спеціальний 
човен із скловолокна або алюмінію, устаткований різним обладнан-
ням, призначення якого ловити в прісній воді), bass bug (наживка, яку 
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використовують під час вудіння на муху і яку плетуть з тваринного 
хутра для імітації комах, жаб, мишей), bass tag (принада для ловлі 
окуня). Звичайно, це можна пояснити популярністю самої риби та її 
ловлі. Таким чином, гіпо-гіперонімічні відносини є характерними в 
структурі рибальської лексики англійської мови, але нетиповими для 
української. 

Аналіз семантичних характеристик рибальської лексики дав мож-
ливість виявити спільні мотиваційні ознаки в обох зіставлюваних мовах. 
На основі даних аналізу англійської та української рибальської лексики 
ми пропонуємо таку ономасіологічну класифікацію її мотиваційних 
ознак: 

I. Зовнішньорозпізнавальні. 
1. Колір усього номінанта або його частин. 
2. Розмір номінанта. 
3. Видавані номінантом звуки. 
4. Відмітно-специфічні ознаки номінанта. 
5. Поведінка номінанта, зв’язок з певними діями. 
6. Подібність номінанта до об’єктів навколишнього середо-

вища: 
а) неживих предметів; 
б) тварин; 
в) людини. 

ІІ. Локативні: 
1. Географічне місце розташування. 
2. Середовище існування. 

ІІІ. Темпоральні (асоціація з порою року). 
ІV. Інші. 

1. Перетворення первинної назви (зокрема, демінутиви, скоро-
чення). 

2. Легенди, забобони і неправильні переконання. 
1. Серед кольорів, присутніх в назвах риб в обох мовах є такі: ба-

гряний, білий, блідий, жовтий, зелений, золотавий, кам’яний, колір 
манго, коричневий, коричнево-жовтий, кривавий, мурий, пістрявий, 
полуничний, райдужний, різнокольоровий, рожевий, рубіновий, рудий, 
світлий, синій (блакитний), сірий, сніжно-білий, сріблястий, темний, 
тьмяний, червоний, чорний, шоколадний, яскравий. 

Можна навести такі приклади, як blackback, чорнуха (чорний колір); 
blue, синець (синій); brown shark (коричневий); dory, золотий карась 
(золотавий); green seabass (зелений); red drum, червонопірка (червоний); 
white bass, білизна (білий); yellowfin, жовтий карась (жовтий). Для анг-
лійських назв, у яких відображений колір, на відміну від українських, 
характерною рисою є референційна співвіднесеність номінації. У таких 
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випадках замість загальноприйнятої назви кольору номінатор обирає 
якийсь об’єкт з свого оточення, що має характерний колір, тобто опосе-
редковує називання. Наприклад, колір янтарю (amberjack), колір крові 
(bloodmouth), колір шоколаду (chocolate grouper), колір манго (mango 
snapper), колір снігу (snowy grouper). 

2. Розмір номінанта. 
Якщо англійські номінації, в яких відображений колір, мали бі-

льшу від українських назв кількість різноманітних ознак, в цій групі 
українські назви є більш численними. В англійських назвах відображені 
такі ознаки риб (від більшої до меншої), як гігантська (giant seabass), 
подібна до монстра (monster), велика (big red), більша (greater pipefish), 
маленька (minnow). В українській мові риба великого розміру має назву 
ґазда – “хазяїн”; середнього розміру – середняк; маленького розміру – 
глистик, листочок, шелупонь, щупак. 

Серед назв рибальського знаряддя ми маємо номінації гачків, які 
риба ковтає цілком (заглотушка, проглутушка). 

3. Видавані номінантом звуки: 
Кількість номінацій, утворених за цією мотиваційною ознакою, 

не є чисельною. Ми можемо вважати це підтвердженням думки про те, 
що в свідомості людини риби та інші морські тварини є прототипом 
мовчання. Серед риб згадуються такі, що квакають (croaker), хрюкають 
(grunion), тріщать (snapper), ляскають (лящ), пищать (сікавка). 

Що стосується знаряддя, в обох мовах в назвах відображене го-
ловне його призначення – привертати увагу риби – buzzbait, popper, 
rattlebait; клок, квок. 

4. Відмітно-специфічні ознаки номінанта: 
Дана група є найзначнішою за кількістю та різноманітністю но-

мінацій. Ця мотивація містить в собі такі елементи, як форма і розмір 
усього тіла (flounder, горбач) та його частин – плавців (bass); рила 
(billfish, носар); голови (hardhead, лобань); рота (all-mouth, підуст); очей 
(walleye, окунь); особливості луски (голий короп); здатність змінювати 
форму тіла, роздуватись (blowfish), наявність вусів (barbell, вусань) та ін. 

Під час утворення іхтіологічних назв у слов’янських мовах смакові 
властивості майже ніколи не враховувалися. Це пояснюється незначним 
розрізненням смакових відтінків у всіх їстивних риб. Є назви лише 
для однієї риби, зумовлені цією ознакою (гіркуватим смаком м’яса 
риби), при чому в обох мовах (bitterling, гірчак). 

Щодо назв рибальського знаряддя в цій групі мотиваційних ознак 
вони вживаються такі, як матеріал, з якого приладдя виготовлене (cork 
line, гумка, поролон), його особливе призначення (bass bugs, коропова 
донка), якість та кількість знаряддя (blank-through handles, блешня), 
його міць (breaking strain, тест), наявність або відсутність якихось 
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аксесуарів (blank, поплавчанка), якості наживки та принади (bucktail, 
сам би їв), особливості техніки ловлі (dead drift, ловля на сплеск) та ін. 

І, нарешті, мотиваційні ознаки природних реалій, пов’язаних з 
ловлею, включають якості води (brackish), водоймища (feeder creek), 
льоду (голощак), наявність риби (hot spot), характерне місце у водоймі 
(бистря) та ін. 

5. Поведінка номінанта, зв’язок з певними діями: 
У даній групі переважають назви рибальського знаряддя. У назвах 

риб відображені такі дії, як звичка вистрибувати з води (darter, сиг), 
дії, пов’язані з харчуванням (oyster cracker, жерех), або звичка завдавати 
неспокою рибалці, несподівано з’являючись та зникаючи (баламут). 

Щодо рибальського знаряддя слід згадати такі номінації. Техніка 
витягування walk-the-dog полягає в тому, що наживку кидають над 
поверхнею назад-вперед, подібно вигулюванню собаки. Аналогічна 
українська назва – ловля впроводку. Тягарець, який ковзає по волосіні і 
тоне, називається sinker, ковзний тягарець. Назва блешні воблер є транс-
літерацією англійської назви wobbler (“коливатися”), але є і український 
варіант – коливальна блешня. Запозиченій назві спінінг (spinner – від 
дієслова spin – обертатися) є також український еквівалент – закидушка. 

6. Подібність номінанта до об’єктів навколишнього середовища: 
А. Подібність до неживих предметів: 
У даній групі зовнішність риби порівнюється з голкою (pinfish, 

ігла), килимком для ніг (doormat), віконним склом (windowpane), серпом 
або шаблею (шабля, чехоня), шилом (швайка). Маленька за розміром 
щука називається карандаш, окунь – пістон, судак або лящ – пістолет. 
Крупний судак має метафоричну назву утюг. Приладдя також виклика-
ли у рибалок різні асоціації. У назві bird’s nest кубло з волосіні порів-
нюється з пташиним гніздом. В українській мові цікаві назви мають 
частини гачка: вушко – це кільце, за яке прив’язується гачок; жало – 
вістря гачка, лоб, потилиця – загин гачка; лопатка, шляпка – розплес-
кана верхня частина гачка, за яку він прив’язується. 

Б. Подібність до тварин: 
Особливості форми та забарвлення тіла всієї риби, а також таких 

частин, як голова, плавці, нарости викликали різні порівняння. В назвах 
цієї групи метафоризовані такі назви тварин, як жаба (blow toad, жаба), 
півень (cock, півень), тигр (tiger shark, риба-тигр), кіт (catfish), собака 
(water dog), свиня (pigfish, hogfish), корова (корова), цап (козел, язь) у 
назвах риб; муха (fly, муха – штучна спокуса), змія (snake – гумовий 
черв’як), борсук (badger – перо характерного забарвлення), півень 
(кочет – уключина, що є опорою для весла) у назвах знаряддя та дій, 
пов’язаних з ловлею. 
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В. Подібність до людини: 
Порівняння з людиною може бути викликане зовнішністю риби 

(monkfish – забарвлення голови нагадує одяг ченців, матросик – риба 
має чорні поперечні смуги, салабон – риба не досягає великих розмірів, 
таксіст – риба на голові має наріст, який нагадує кашкет таксиста), її 
поведінкою (pilot whales – риба іноді масово скупчується на мілині, 
буц – оселедець, який прибуває весною з моря). 

ІІ. Локативні: 
1. Географічне місце розташування: 
Дещо більша кількість англійських назв викликана ширшою гео-

графією дослідницького матеріалу. В основі іхтіономінацій маємо такі 
географічні об’єкти, як Америка (american shad), Атлантика (atlantic 
bonito), Європа (European toothcarp), Куба (Cuban snapper). В українсь-
ких назвах риб згадується Азов (азовський пузанок), Дон (йорж 
донський), Дніпро (дніпровка), Карпати (карпатська мінога), Україна 
(український карась), Японія (японьчик) та інші. 

2. Середовище існування: 
Під середовищем існування слід розуміти як тип водойми (є но-

мінації риби, що мешкає у гірських струмках та озерах – brook trout, 
озерний лосось; каналах – channel bass; протоках – gulf toadfish; прісній 
(freshwater drum) та солоній (saltwater pike) воді; болотах – болотяник), 
так і місце у водоймі (є риба, що полюбляє каміння – rock bass, камін-
чак; пісок – sand flounder, піскун). 

ІІІ. Темпоральні (асоціація з порою року): 
В англійських назвах риб згадуються лише зима (winter trout) та 

літо (summer flounder). В українській мові назви, утворені за допомогою 
темпоральних мотиваційних ознак, представляють за більшістю одну 
рибу – ляща. Це ще раз підтверджує популярність цієї риби та особливе 
ставлення до неї. Рибалки давали лящам різноманітні назви, запозичені 
від релігійних свят, з якими збігається період нересту (микольник, 
юровик), від дерев, які цвітуть в цей час (вербак, дубовик, терновик), 
або інших риб, що метають ікру одночасно з ними (таранник). Є назви 
ляща, не пов’язані з нерестом. Наприклад, крижанка – риба ловиться 
у великій кількості ранньої весни, коли на поверхні води ще плавають 
крижини. 

ІV. Інші: 
1. Перетворення первинної назви (зокрема, демінутиви, скоро-
чення): 

У цій групі ми маємо типові для обох мов демінутиви (brookie – від 
brook trout, щученя), а також скорочення (gar – від garfish). Особливої 
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уваги потребують слова, змінені народною етимологією. Це тенденція 
модифікувати лексему, незвичайну за формою або своєрідну, асоціюю-
чи її зі знайомим словом. Так, amberjack (amber – бурштин) було 
“виправлене” на jack hammer (hammer – молоток); номінація mushellunge 
після серії змін отримала форму long mask; чехотка є результатом 
зміни назви чехоня. В українській мові є скорочення назв рибальського 
знаряддя (безінерційка – безінерційна котушка). 

2. Легенди, забобони і неправильні переконання: 
Ця група мотиваційних ознак не є чисельною. Назва remora – 

“sucking fish” – має таку легенду: рибалки вважали, ніби риба затри-
мує кораблі, до яких прикріпляється. Номінація монастирка позначає 
популярну принаду, рецепт якої начебто винайшли монахи з якогось 
київського монастиря. А наживка окупант (колорадський жук) отри-
мала свою назву від того, що поширення цієї комахи в колишньому 
Радянському Союзі люди вважали наслідком спланованої акції США. 

Таким чином, можна стверджувати, що номінативні процеси нероз-
ривно пов’язані з первинним пізнанням, категоризацією та концептуалі-
зацією світу, у якому живе людина. І в актах номінації, і в результатах 
номінативної діяльності яскраво відбивається антропоцентризм, який 
вводить у мову чинник “людини культурної”. Остання не лише сприй-
має світ, а й оцінює та пояснює його, приміряючи та пристосовуючи 
всі екстралінгвальні явища до своїх розмірів, смаків, потреб, світогляд-
них настанов. Антропоцентризм може проявлятися в різних формах: 
від свідомого відбору номінативних ознак (чому обов’язково передують 
складні ментальні процеси) до урахування когнітивних, ідеологічних 
та інших підходів при називанні того чи іншого об’єкта дійсності. 

Висновки. Усі знайдені мотиваційні ознаки та виявлені законо-
мірності номінації дозволили відтворити загальну ономасіологічну 
картину рибальської лексики, а також проаналізувати окремі випадки, 
зафіксовані в системі лексикону рибалок. Дослідження виявило різні 
тенденції у формуванні цієї системи та зміни окремих її елементів. Такі, 
як гіпо-гіперонімічні відносини в основі побудови простих і складних 
назв; наявність складних назв як наслідок тенденції до оптимізації мов-
ної діяльності, прагнення за допомогою однієї форми висловити більш 
ємний зміст; як наслідок фізіології риб – невелика кількість звукона-
слідувальних назв; результат того, що рибу рибалка може побачити 
зблизька – значна кількість номінацій. утворених за зовнішньо-
розпізнавальними ознаками та інші. 
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Summary 
Makarenko Olena. The Transfer of Cultural Information in the Nomination 

Process (on the Material of English and Ukrainian Languages). 

This article focuses on the study of nomination types and principles that 
most vividly reflect the anthropocentrism inherent in language – the property of 
language to reflect human consciousness and the achievements of the cognition 
process within its elements. Of particular interest is the specificity of the nomination 
process in English and Ukrainian. The results of the analysis gave the possibility 
of finding the universal and specific features of the conceptual space of the fishing 
vocabulary in the languages compared. 

Keywords: nomination, anthropocentrism, conseptual space, motivation 
feature. 
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УДК 159.972 

Сергій НІКОЛАЄНКО 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ 

ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧНОМУ СТРЕСОВОМУ РОЗЛАДІ6 
У статті розглядаються питання діагностики та психологічної допомоги 

учасникам бойових дій при посттравматичному стресовому розладі (ПТСР). Пока-
зано основні напрямки, методи та етапи психотерапії при посттравматичному 
стресовому розладі. Звертається увага на проблему прискореної підготовки доста-
тньї кількості фахівців для надання психологічної допомоги учасникам бойових дій 
при посттравматичному стресовому розладі. 

Ключові слова: постравматичний стресовий розлад, психологічна допомога, 
психотерапія. 

Постановка проблеми. За час антитерористичної операції (АТО) 
в безпосередні військові дії на сході України були втягнуті не тільки 
військові та воєнізовані формування, а й цивільне населення окремих 
районів Луганської та Донецької областей. Вільну чи мимовільну участь 
у військових діях можна розглядати як стресову подію виняткового 
характеру, яка може викликати загальний дистрес практично у будь-якої 
людини. Причому, на відміну від багатьох інших стресових ситуацій, 
участь у війні формує психічні травми з віддаленими наслідками [1]. 

Перебування на війні і безпосередня участь у бойових діях су-
проводжується комплексним впливом наступних чинників: 1) ясно 
усвідомлюване почуття загрози для життя, так званий “біологічний 
страх смерті”, а також страхи поранення, болі, інвалідизації; 2) ні з чим 
не порівнянний стрес, що виникає у безпосереднього учасника бою; 
3) психоемоційний стрес, пов’язаний із загибеллю товаришів по зброї; 
4) психоемоційний стрес, пов’язаний з необхідністю вбивати інших 
людей; 5) вплив специфічних чинників бойової обстановки (дефіцит 
часу, прискорення темпу дій, раптовість, невизначеність, новизна); 
6) негаразди і обмеження в умовах бойових дій (нерідко відсутність 
повноцінного сну, дефіцит води та харчування); 7) іноді незвичайний 
для учасника війни клімат і рельєф місцевості (гіпоксія, спека, підви-
щена інсоляція та ін.) [11]. 

Психічні розлади, які пов’язані зі стресом під час військових дій, 
стають надалі одним з головних внутрішніх бар’єрів на шляху пода-
льшої адаптації до повоєнного життя. При цьому після повернення до 
мирної обстановки на посттравматичні стресові розлади (ПТСР), які 
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пов’язані з попередньою участю в бойових діях, нашаровуються нові 
психічні розлади, які обумовлені вже тривалою соціальною дезадап-
тацією учасників бойових дій (комбатантів) після повернення з війни. 
Останні, як правило, стикаються з нерозумінням, засудженням, склад-
нощами в спілкуванні і професійному самовизначенні, з проблемами у 
сфері фінансів, освіти, створення або збереження сім’ї, сексуального 
життя тощо [8]. 

З урахуванням того, що в Україні до 2014 року у мирного насе-
лення та переважної кількості військовослужбовців не було практики 
участі в масованих бойових діях, то, відповідно, у багатьох українських 
фахівців з психологічної допомоги також був відсутній практичний 
досвід як психологічної діагностики, так і психологічного консульту-
вання, психокорекції, психотерапії, фармакотерапії комбатантів при 
ПТСР. При цьому слід ще раз підкреслити, що Україну, як свого часу 
Сполучені Штати Америки після війни у В’єтнамі, Росію після війни в 
Афганістані, Чечні, через кілька місяців після закінчення бойових дій 
також на багато років вперед “накриє” проблематика, яка пов’язана з 
проявами симптоматики ПТСР у комбатантів [12]. 

Тому на даному етапі необхідний не тільки цілеспрямований аналіз 
досвіду інших країн у пошуку ефективних психологічних моделей і 
методів консультування, психокорекції та психотерапії ПТСР, але й 
постановка завдань уповноваженими державними органами щодо 
спеціальної та прискореної підготовки достатньої кількості фахівців – 
психологів і психотерапевтів – для психологічної допомоги учасникам 
бойових дій (військовослужбовцям і мирному населенню), у яких вже 
спостерігається або буде спостерегатися через певний час ПТСР. 

Мета статті. Виявлення шляхів і методів діагностики та психологі-
чної допомоги учасникам бойових дій (комбатантам) при посттравма-
тичному стресовому розладі. 

Аналіз актуальних досліджень. Сучасні уявлення про посттрав-
матичний стресовий розлад (ПТСР) склалися остаточно до 1980 року [2]. 

Вплив стресів воєнного часу на подальший психічний стан ком-
батантів найглибше було вивчено в США на матеріалі війни у В’єтнамі. 
У зв’язку з тим, що цей симптомокомплекс не відповідав жодній із 
загальноприйнятих нозологічних форм, у 1980 році М. Горовіц запропо-
нував виділити його в якості самостійного синдрому, назвавши його 
“посттравматичним стресовим розладом” (posttraumatic stress disorder, 
PTSD). Надалі група авторів на чолі з М. Горовіцем розробила діагно-
стичні критерії ПТСР (PTSD) [19]. 
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З метою розвитку та уточнення різних аспектів ПТСР в США були 
виконані численні дослідження. Вони були присвячені порівняльному 
аналізу особливостей адаптаційного процесу у в’єтнамських ветеранів 
та їх ровесників, які не брали участі у війні, а також вивченню особли-
востей відстроченої реакції на стрес у того ж контингенту. Результати 
цих досліджень не втратили своєї важливості досі [15; 16; 17; 18] та ін. 

Основні підсумки міжнародних досліджень були узагальнені в 
колективній двотомній монографії К. Фідлея “Травма та її слід”, де 
поряд з особливостями розвитку ПТСР військової етіології наводяться і 
результати вивчення наслідків стресу у жертв геноциду, інших трагічних 
подій або насильства над особистістю [4]. 

Багато робіт, присвячених цій проблемі, з’являється, як правило, 
після значних військових конфліктів (A. M. Краснянський, П. В. Моро-
зов, Н. В. Тарабріна, Є. О. Лазебная, М. Е. Зєлєновата ін.). Цілим рядом 
авторів показано, що участь у війні призводить до помітних якісних 
змін свідомості ветерана (Т. І. Єрьоміна, Н. П. Крюков, Ю. Ю. Логінова 
та ін.). При цьому Л. Китаєвим-Смик розроблено типологію учасників 
бойових дій з деструктивними постстресовими змінами особистості [6]. 

Новий інтерес до цієї проблеми виник в психології, психотерапії 
та психіатрії в зв’язку з військовими конфліктами, природними та 
техногенними катастрофами, які відбувалися на теріторії колишнього 
Радянського союзу в останні десятиліття. Особливо важкими за нас-
лідками були аварія на Чорнобильській АЕС (1986) і землетрус у Вір-
менії (1988), війни Росії в Афганістані, Чечні та Грузії [7; 10;13]. 

Проведення АТО в Україні, без сумніву, дасть поштовх новим 
дослідженням ПТСР у комбатантів. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо особливості діагностики 
ПТСР у учасників військових дій. У спеціальній літературі виділя-
ються наступні діагностичні критерії посттравматичного стресового 
розладу [11]. 

A. Людина пережила психотравмуючу подію, при якій мали міс-
це наступні дві умови: 1) вона була учасником або свідком події, яка 
супроводжувалася реальною смертю або її загрозою, нанесенням сер-
йознї фізичної шкоди або загрозою фізичної цілісності щодо неї самої 
або інших людей; 2) вона випробувала інтенсивний страх, безпорадність 
або жах. Примітка: у дітей замість цього могла спостерігатися неадек-
ватна поведінка або збудження в умовах психотравмуючої події. 

Б. Псіхотравмуюча подія у людини служить предметом постійних 
переживань, які можуть приймати одну або декілька з наступних 
форм: 1) повторювані нав’язливі гнітючі згадування про травму у вигля-
ді образів, думок, відчуттів. Примітка: у дітей раннього віку можуть 
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бути постійні ігри, сюжетно пов’язані з пережитою травмою; 2) по-
вторювані болісні сновидіння, що включають сцени з пережитої події. 
Примітка: у дітей можливі застрашливі сновидіння без певного змісту; 
3) людина діє або відчуває таким чином, начебто заново реально пере-
живає психотравмуючу подію (у вигляді ожилих переживань, ілюзій, 
галюцинацій або діссоціативних епізодів по типу “флешбеку” (образів 
з минулого), в тому числі в момент пробудження або при інтоксикації). 
Примітка: у дітей можливе повторюване розігрування в іграх епізодів 
травми; 4) інтенсивний психологічний дискомфорт при контакті з внут-
рішніми або зовнішніми стимулами, які символізують або нагадують 
психотравмуючу подію; 5) надмірні фізіологічні реакції при контакті з 
“якорями” (внутрішніми або зовнішніми стимулами, які символізують 
або нагадують психотравмуючу подію). 

В. Постійне уникнення стимулів, які пов’язані з травмою, а також 
ряд загальних проявів, які були відсутні до травми (необхідні не менше 
трьох з наступних симптомів): 1) прагнення уникнути думок, почуттів 
або розмов про травму; 2) прагнення уникнути дій, місць, людей, 
здатних нагадати про травму; 3) неможливість пригадати важливі де-
талі психотравми; 4) виражене обмеження інтересів і небажання брати 
участь у будь-якої діяльності; 5) відстороненість, замкнутість; 6) ослаб-
лення афективних реакцій (у тому числі нездатність відчувати любовні 
почуття); 7) відчуття безнадійності (відсутність будь-яких очікувань, 
пов’язаних з кар’єрою, одруженням, дітьми або тривалістю майбут-
нього життя). 

Г. Постійні ознаки підвищеної збудливості, які були відсутніми 
до травми і які проявляються не менш як двома наступними нижче 
симптомами: 1) труднощі засипання або підтримки сну; 2) дратівливість 
або спалахи люті; 3) порушення концентрації уваги; 4) підвищена на-
стороженість; 5) посилений стартл-рефлекс (стереотипне короткочасне 
генералізоване скорочення м’язів). 

Д. Тривалість симптомів, зазначених у критеріях Б, В, Г, не менше 
одного місяця. 

Е. Розлад заподіює клінічно виражений дискомфорт або порушує 
життєдіяльність потерпілого в соціальної, професійної, сімейної чи 
інших важливих сферах. 

ПТСР кваліфікується наступним чином: 1) як гострий, якщо три-
валість симптомів не перевищує трьох місяців; 2) як хронічний, якщо 
симптоми тривають більше трьох місяців; 3) як відставлений, якщо 
симптоми проявляються не раніше ніж через шість місяців після пси-
хотравмуючої події. 
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Для постановки діагнозу посттравматичного стресового розладу 
необхідно виявити не менше трьох з перерахованих симптомів. З симп-
томів підвищеної активації (инсомнія, дратівливість, підвищена збудли-
вість, посилений стартл-рефлекс) мають бути присутні принаймні два. 
Діагноз посттравматичного стресового розладу встановлюється тільки в 
тому випадку, якщо відмічені симптоми зберігаються не менше місяця. 

Світова статистика показує, що кожен п’ятий учасник бойових 
дій навіть при відсутності будь-яких фізичних ушкоджень страждає 
нервово-психічними розладами, а серед поранених і калік – кожен 
третій. Але це лише частина гігантського айсберга – всього масиву різ-
номанітних порушень, які залишаються після екстремальних впливів. 
Інші наслідки починають проявлятися через кілька місяців після повер-
нення до нормальних умов життя. Це різні психосоматичні захворю-
вання [10]. 

Основними проблемами комбатантів є страх (57 %), демонстратив-
ність поведінки (50 %), агресивність (58,5 %) і підозрілість (75,5 %). 
До їх поведінкових особливостей відносяться конфліктність в сім’ї, з 
родичами, колегами по роботі, спалахи гніву, зловживання алкоголем 
і наркотиками. Крім того, зазначаються: нестійкість психіки, при якій 
навіть самі незначні втрати, труднощі штовхають людину на самогубст-
во; боязнь нападу ззаду; почуття провини за те, що залишився живий; 
ідентифікація себе з убитими. Для учасників бойових дій характерні 
також емоційна напруженість і емоційна відособленість, підвищена 
дратівливість і агресивність, безпричинні спалахи гніву, напади стра-
ху і тривоги. Відзначаються повторювані яскраві “бойові” сни і нічні 
кошмари, нав’язливі спогади про психотравмуючи події, що супрово-
джуються важкими переживаннями, раптові сплески емоцій з “повер-
ненням” до психотравмуючої ситуації [8]. 

До інших психічних явищ, які спостерігаються у учасників бойових 
дій, відносяться: стан песимізму; відчуття занедбаності; недовіра; незда-
тність говорити про війну; втрата сенсу життя; невпевненість у своїх 
силах; відчуття нереальності того, що відбувалося на війні; почуття, 
що “я загинув на війні”; відчуття неможливості впливати на актуальний 
хід подій; нездатність бути відкритим у спілкуванні з іншими людьми; 
тривожність; потреба мати при собі зброю; неприйняття ветеранів 
інших війн; негативне ставлення до представників влади; бажання 
зігнати на кому-небудь злість за те, що був посланий на війну, і за 
все, що там відбувалося; ставлення до жінок тільки як до об’єкта за-
доволення сексуальних потреб; схильність брати участь у небезпечних 
“пригодах”; спроба знайти відповідь на питання, чому загинули твої 
друзі, а не ти [13; 14]. 
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Розглянемо основні підходи до психологічної корекції та психо-
терапії ПТСР. На сьогодні не існує усталеної точки зору на результати 
психокорекції ПТСР. Одні дослідники вважають, що ПТСР – це виліко-
вний розлад, а інші – що його симптоми повністю не переборні. ПТСР 
зазвичай викликає порушення в соціальної, професійної, сімейної та 
інших важливих сферах життєдіяльності. Очевидно одне: психокорек-
ція ПТСР – процес тривалий і може тривати від декількох місяців до 
декількох років. 

Дослідники виділяють наступні чотири основні напрямки психо-
логичної допомоги при наявності ПТСР в учасників бойових дій [11]. 

1. Освітній напрямок. Даний напрямок включає в себе інформа-
ційну підтримку, обговорення книг і статей, знайомство з основними 
концепціями фізіології та психології. Наприклад, тільки просте зна-
йомство клієнта з діагностичною симптоматикою ПТСР допомагає 
учасникам бойових дій усвідомити те, що їх переживання і труднощі 
не унікальні, а, навпаки, є нормальною реакцією людини, яка опинилася 
в ненормальної ситуації, і це дає їм можливість здійснювати контроль 
за своїм станом, вибирати засоби і методи, якими можна домогтися 
одужання. 

2. Холістичний напрямок. Друга група методів міститься у сфері 
цілісного ставлення до здоров’я. Фахівці з формування здорового 
способу життя справедливо відзначають, що фізична активність, пра-
вильне харчування, духовність і розвинуте почуття гумору вносять 
великий вклад в одужання людини як єдиного цілого. Спеціаліст, який 
звертає увагу своїх клієнтів на ці сторони цілісного існування, часто 
виявляє і активує такі здатності до відновлення людини, які були при-
ховані навіть від від неї самої. Здоровий спосіб життя – з достатньою 
фізичною активністю, правильним харчуванням, відсутністю зловжи-
вання алкоголем, відмовою від наркотиків, униканням вживання збу-
джуючих поживних речовин (наприклад, кофеїну), із здатністю з 
гумором ставитися до багатьох подій нашого життя – створює основу 
для відновлення після важких травматичних подій, а також сприяє від-
новленню якості життя. 

3. Соціальний напрямок. Це методи, спрямовані на формування та 
збільшення соціальної підтримки та соціальної інтеграції учасників 
бойових дій. Сюди також можна включити розвиток міжособистісної 
мережі самодопомоги, а також формування офіційних громадських 
організацій, які надають підтримку людям з ПТСР. Дуже важлива точна 
оцінка соціальних навичок, тренування цих навичок, зменшення ір-
раціональних страхів, допомога в умінні долати ризик формування 
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нових відносин. До цієї категорії належать і форми організації соціаль-
ної роботи, які допомагають течією процесу одужання. 

4. Терапевтичний напрямок містить у собі психокорекцію та 
психотерапію, спрямовану на опрацювання травматичного досвіду, а 
також розумне використання фармакотерапії для усунення окремих 
симптомів ПТСР. 

Розглянемо більш детально особливості терапевтичного напрям-
ку. У цілому, психокорекція та психотерапія працює на підкріплення 
захисних факторів, оскільки вона веде саме до переосмислення подій, 
що відбулися і посиленню механізмів адаптації. Метою психокорекції 
та психотерапевтичного лікування клієнтів з ПТСР є допомога у зві-
льненні від спогадів про минуле і від інтерпретації подальших емо-
ційних переживань як нагадувань про травму, а також у тому, щоб 
клієнт міг активно і відповідально включитися в сьогодення. Для цьо-
го йому необхідно знову знайти контроль над емоційними реакціями і 
знайти травматичним подіям належне місце в загальній часовій пер-
спективі свого життя та особистої історії. Ключовим моментом психо-
терапії клієнта з ПТСР є інтеграція того далекого, неприйнятного, 
жахливого і незбагненного, що з ним трапилося, в його уявлення про 
себе (“Я-Концепцію”) [3; 5]. 

У зв’язку з цим С. Н. Єніколопов розрізняє чотири стратегії терапії, 
що дозволяють досягти цієї мети: 1) підтримка адаптивних навичок 
“Я” (одним з найбільш важливих аспектів тут є створення позитивного 
ставлення до терапії); 2) формування позитивного ставлення до симп-
томів (сенс даної стратегії полягає в тому, щоб навчити клієнта сприй-
мати свої розлади як нормальні для тієї ситуації, яку він пережив, і 
тим самим запобігти його подальшу травматизацію самим фактом іс-
нування цих розладів); 3) зниження уникнення (бо прагнення клієнта 
уникати всього, що пов’язано з психічною травмою, заважає йому 
переробити її досвід); 4) нарешті, зміна атрибуції сенсу (мета цієї страте-
гії – змінити зміст, який клієнт надає перенесеної психічної травми, і та-
ким чином створити у клієнта відчуття “контролю над травмою”) [3]. 

Психотерапевтичні концепції й методи при ПТСР досить різно-
манітні: 1) методами раціональної психотерапії клієнту роз’яснюють 
причини та механізми ПТСР; 2) методи психічної саморегуляції (ауто-
тренінг, прогресивна м’язова релаксація, активна візуалізація позитивних 
образів) допомагають зняти симптоми напруги і тривоги; 3) методи 
когнітивної психотерапії допомагають переосмислити дезадаптивні ду-
мки і змінити негативні установки; 4) методи особистісно-орієнтованої 
терапії дозволяють змінити ставлення потерпілого до психотравмуючої 
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ситуації і прийняти відповідальність якщо не за неї, то за своє ставлення 
до неї; 5) методи позитивної терапії та гештальт-підходу дозволяють 
актуалізувати приховані можливості і резерви, притаманні кожній 
людині, у подоланні ПТСР [9]. 

Конкретна форма психотерапії залишається предметом вибору 
для більшості постраждалих, які пережили психотравму. В кінцевому 
рахунку, травматизація руйнує когнітивні “Я-схеми” жертви та її пог-
ляд на світ, і тому відтворення зруйнованого буває досить болючим. 
Тому найрізноманітніші рівні психотерапевтичних технік можуть ви-
явитися ефективним форматом для роботи: вислуховування, консуль-
тування, короткострокова динамічна психотерапія, нейро-лінгвістичне 
програмування, гіпноаналіз та ін. 

Групова терапія є найбільш часто вживаним форматом терапії 
для клієнтів, які пережили травматичний досвід. Вона нерідко вико-
ристовується в поєднанні з різними видами індивідуальної терапії. 
При цьому не існує будь-яких спеціальних рекомендацій, що дозво-
ляють вибрати оптимальний вид групової терапії. Тут можна використо-
вувати групи різних напрямків: з одного боку, групи відкритого типу, 
орієнтовані на вирішення освітніх завдань або на структурування трав-
матичних спогадів (робота “там-і-тоді”); здругого боку, групи, що 
мають задану структуру, націлені на виконання конкретного завдання, 
на вироблення навичок опанування травмою, на роботу з интерперсо-
нальной динамікою (робота “тут-і-тепер”). 

Які б методи групової терапії не використовувалися при роботі 
з клієнтами з ПТСР, ця діяльність завжди спрямована на досягнення 
певних терапевтичних цілей, які коротко можна визначити наступним 
чином: 1) повторне емоційне переживання психотравми в безпечному 
просторі підтримуючої групи, поділ цього переживання з терапевтом і 
групою (при цьому терапевту не слід форсувати процес); 2) спілку-
вання в групі з людьми, які мають схожий травматичний досвід, що 
дає можливість зменшити почуття ізоляції, відчуженості, сорому і 
посилити почуття приналежності, доречності, спільності, незважаючи 
на унікальність травматичного переживання кожного учасника групи; 
3) можливість спостерігати за тим, як інші переживають спалахи інтен-
сивних афектів на тлі соціальної підтримки від терапевта і членів групи; 
4) спільне навчання методам контролю над наслідками особистої трав-
ми; 5) можливість бути в ролі того, хто допомагає (здійснює підтримку, 
вселяє впевненість, повертає почуття власної гідності), що дозволяє 
подолати відчуття власної нікчемності (“мені нічого запропонувати 
іншим”), зміщення фокусу з почуття власної ізольованості і негативних 
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зневажливих думок на такі думки, які пов’язані з підтримкою інших 
(“дехто з присутніх страждає більше, ніж я”); 6) придбання досвіду 
нових взаємин, що допомагають учасникам групи сприйняти стресову 
подію іншим, більш адаптивним способом [5]. 

Розлянемо етапи професійної допомоги при роботі з ПТСР. 
Першим етапом будь-якої психологічної допомоги є психологіч-

на діагностика. Вона може проходити як у формі тестів, так і у формі 
бесіди, у ході якої фахівець усвідомлює подробиці проблемної ситуації 
і переживань людини, яка звернулася до нього за допомогою. 

Другий етап – це укладення так званого “психотерапевтичного 
договору”. Як правило, цей договір не набуває форму офіційного 
юридичного документа. Це просто певна домовленість між фахів-
цем і клієнтом про порядок їх спільної роботи (з якою проблемою йде 
робота, як довго вона може протривати, з яких етапів складатиметься, 
на який результат розрахована). 

Третій етап – початок роботи над проблемою. На цьому етапі 
найважливішим спільним досягненням фахівця і клієнта є створення, 
розширення і зміцнення тих психологічних ресурсів, які допоможуть 
впоратися з травматичним досвідом. Для того щоб впоратися з психо-
логічною травмою, потрібні психологічні, душевні сили. Підготовка, 
“вирощування” цих сил визначає успішність подальших корекційних 
заходів. 

Четвертий етап – опрацювання травматичного досвіду. Ця ста-
дія роботи починається тоді, коли накопичені сили, і постраждала лю-
дина вже готова зустрітися зі спогадами, переживаннями тієї події, що 
викликала психологічну проблему. Людина на цьому етапі переживає 
і приймає травматичну ситуацію. Коли ми вживаємо слово “пережити”, 
ми припускаємо, що ця подія стає частиною особистого досвіду людини, 
який пов’язаний з минулим, в той час як посттравматичний стресовий 
розлад припускає, що психологічно для людини ця ситуація є справ-
жньою та продовжує діяти в сьогоденні. Для того, щоб психологіч-
на травма, отримана людиною, стала частиною особистого минулого, 
її повторне актуальне переживання є невід’ємним етапом одужання. 
Постраждалі люди усвідомлюють, що дала їм ця ситуація, чому вона їх 
навчила (наприклад, “завдяки цій ситуації я став сильним”, “ця ситуація 
показала, що у мене є справжні друзі” тощо). 

П’ятим етапом у психологічній корекції ПТСР є етап, який фа-
хівці називають “екологічною перевіркою”. На цьому етапі людина 
пробує жити з новим досвідом, який она отримала у процесі психоко-
рекції та психотерапії. Ця стадія необхідна для того, щоб травматичні 
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переживання не повернулися знову. Адже часто людина звикає жити в 
своїй проблемі, звикають до цього і люди, що оточують її. У цей період 
людина обговорює з фахівцем зміни, які відбуваються в її життя у 
зв’язку з роботою над травмою. Таким шляхом відбувається перевірка 
того, наскільки людина впоралася з посттравматичним стресовим роз-
ладом, перевіркою, яку влаштовує саме життя [11]. 

Висновки. Таким чином, психічні розлади, які пов’язані зі стресом 
під час військових дій, стають надалі одним з головних внутрішніх 
бар’єрів на шляху подальшої адаптації людини до повоєнного життя. 
Тому на даному етапі необхідний цілеспрямований аналіз досвіду інших 
країн у пошуку ефективних психологічних моделей і методів консуль-
тування, психокорекції та психотерапії ПТСР, створення в Україні спе-
ціальних центрів для надання психологічної допомоги комбатантам, а 
також прискорена спеціальна підготовка достатньої кількості фахівців 
для психологічної допомоги учасникам бойових дій (військовослуж-
бовцям і мирному населенню), у яких уже спостерігається або буде 
спостерігатися ПТСР. 
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Summary 
Nikolaienko Serhei. Features of psychological assistance to participants 

of military operations in post-traumatic stress disorder. 

This article discusses the diagnosis and psychological assistance to combat-
ants in PTSD. General trends, techniques and stages of psychotherapy for PTSD. 
Draws attention to the problem of accelerated training dastatochno number of 
professionals to provide psychological support combatants in PTSD. 
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УДК 159.956 

Микола ПРОЦЕНКО 

РОЛЬ ЛОГІКИ 
У ФОРМУВАННІ ЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЮРИСТА7 
У статті здійснюється спроба показати, яку роль відіграють окремі розділи 

формальної та діалектичної логіки у формуванні логічної культури юриста. Обґрун-
товується думка про те, що для формування правильного мислення, розвитку його 
творчих потенцій потрібні засоби як формальної, так і діалектичної логіки. 

Ключові слова: логіка, діалектична логіка, формальна логіка, математична 
логіка, поняття, судження, умовиводи, принципи діалектичної логіки, закони логіки. 

Постановка проблеми. Проблеми щодо ролі логіки у формуванні 
культури мислення юриста були предметом розгляду багатьох філософів 
і логіків. В літературі однозначної відповіді на питання про практичнее і 
теоретичне значення логіки немає. Існує переоцінка або недооцінка її 
значимості. При цьому не завжди розглядаються засоби і можливості 
для підвищення культури мислення, які дають математична і діалектич-
на логіка. 

Аналіз актуальних досліджень. За останні часи написано чимало 
праць по ролі логіки в юридичній теорії і практиці. Серед них робо-
ти П. П. Баранова, І. А. Ільїна, Е. В. Казгерієвої, В. І. Курбатова, 
М. В. Міхалкіна, А. А. Тер-Акопова та ін. Більшість авторів у процесі 
дослідження даної теми зосереджують увагу в основному на можливості 
тільки формальної логіки у підвищенні загальної культури мислення 
юриста. 

Мета дослідження. На конкретних прикладах показати, що дають 
для підвищення культури мислення юриста окремі розділи предмета 
формальної, діалектичної і математичної логіки. 

Виклад основного матеріалу. Логіка є складовою частиною наук, 
які формують інтелектуальну основу духовної культури особистості. 
Вона сприяє запобіганню помилок у мисленні, дисциплінує його, звіль-
няє від неясностей і плутанини. Для юридичної діяльності важливим є 
формування юриста як фахівця і як носія розвинутої культури мислення, 
яка визначається як певним рівнем знань законів, форм, методів і правил 
мислення, так і вмінням їх застосовувати в практичній і теоретичній 
діяльності, вмінням мислити самостійно, творчо і самокритично. “Куль-
тура мислення, – пише В. Є. Жеребкін, – необхідна умова культури 
дослідження, пізнання, культури обґрунтування здобутих виводів, вису-
нутих положень. Логіка, підвищуючи культуру мислення, безпосередньо 
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впливає на процес пізнання судової істини, на розслідування і розгляд 
судових справ” [3, с. 23–24]. 

Слід зазначити, що термін логіка вживається в різних значеннях. 
Так інколи він вживається для позначення послідовних зв’язків пред-
метів і явищ’’логіка дій”, “логіка науки”), а інколи для характерис-
тики рівня мислення(“строга логіка”, “жіноча логіка”, “невірна логіка”). 
В юридичній теорії і практиці зустрічаються такі поняття як “логіка”, 
“логічна форма думки”, “звичайна логіка”, “усупереч логіці, “логічно 
об’єднані справи”, “логічно випливає”. Використовуються й інші термі-
ни із понятійно-категоріального апарату формальної логіки: “достатня 
підстава”, “висновок”, “доказ”, “теза”, “аргумент”, “протиріччя”, “дос-
татня підстава”, “культура мислення”. 

Відомо, що є люди, які не вивчали логіку і мислять логічно, тобто 
послідовно, несуперечливо, аргументовано, а є люди, які вивчили курс 
логіки, але в процесі міркування допускають немало помилок. Справа 
в тому, що не можна розглядати логіку як науку, що навчає людину 
мислити. Мислення виникає разом з мовою і розвивається в процесі со-
ціалізації особистості, коли вона спілкується, вивчає різні науки, вико-
ристовує засоби масової комунікації, читає літературу тощо. Мислення 
підпорядковується об’єктивним законам і принципам, які не усві-
домлюються. Аналогічно тому, як ми не усвідомлюємо ті процеси, 
які відбуваються в нашому мозку, або тому, як деякі люди незнаючі 
граматики, висловлюють вірні думки. Колись Ф. Енгельс зазначив, що 
люди мислили діалектично задовго до того як виникла діалектика. 
Тому потрібно запобігати думки, що тільки логіка навчає правильно 
мислити. У чому ж тоді полягає роль логіки? Нерідко на це питання ми 
отримуємо абстрактну відповідь: логіка підвищує культуру мислення, 
навчає мислити послідовно, аргументовано і т.п. На нашу думку більш 
конкретною відповіддю на питання, що дає для формування культури 
мислення логіка буде тоді коли ми визначимо про яку логіку йде мова, 
які проблеми і питання вона вирішує і яку роль вони відіграють в тео-
ретичній і практичній діяльності юриста. Щоб відповісти на дане пи-
тання слід мати на увазі, що існують різні логіки. В даному випадку 
мова йтиме про формальну логіку, математичну(символічну) і діалек-
тичну. 

Основоположником формальної логіки є Арістотель, який критич-
но узагальнив і систематизував усі попередні дослідження давньогрець-
ких філософів у галузі вивчення мислення. Логіка у нього є наукою 
про закони і форми людського мислення. З того часу формальна логіка 
пройшла значний шлях розвитку, вона була предметом дослідження 
видатних філософів і логіків. 
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Сучасна формальна логіка викладається у юридичних вузах і на 
юридичних факультетах. 

Розглянемо окремі розділи предмета формальної логіки і спробу-
ємо показати, яку роль вони відіграють для вирішення практичних і 
теоретичних проблем і задач у правовій діяльності. Сучасна формальна 
логіка викладається у юридичних вузах і на юридичних факультетах 
вузів України. 

Так, вивчення питань, що відносяться до розділу “Вчення про по-
няття”, сприяє тому, щоб майбутній фахівець умів чітко визначати зміст 
і обсяг юридичних понять, знав і умів застосовувати різні види їх визна-
чення, не допускати їх двозначності в міркуваннях, мислити більш 
визначено, точно і ясно. Людина, яка засвоїть питання цього розділу, 
зможе виконувати такі логічні операції над поняттями, як узагальнення й 
обмеження понять, здійснювати їх класифікацію і ділення, класифікацію 
злочинів. Усе це сприятиме запобіганню багатьом логічним помилкам. 
Наприклад, у визначенні поняття “крадіжка є привласненням чужого 
майна” порушене правило співмірності, згідно з яким обсяг визначува-
ного поняття має дорівнювати обсягу визначаючого поняття. У даному 
випадку обсяг визначуваного поняття менший за обсяг визначаючого 
поняття. Співмірним буде таке визначення: “Крадіжка є таємне привла-
снення чужого майна”. Інколи порушується і правило, згідно з яким 
визначення не повинно здійснюватися “по колу”. Прикладом порушення 
даного правила може бути таке визначення: “Істина – це правдиве відо-
браження дійсності”, а “Правда – це істинне відображення дійсності”. 
Різновидом визначення “по колу” є тавтологія. Наприклад: “шахрай – 
це людина, яка займається шахрайством”, “Виробничі відносини – 
це відносини, які складаються в процесі виробництва”. Такі помилки 
називаються “теж через теж”. Засвоєння питань даного розділу допоже 
фахівцю сформувати такі риси мислення як визначеність, точність і 
ясність. 

У розділі “Вчення про судження” розглядаються види і структура 
простих суджень, відношення між ними. Студенти знайомляться із 
способом визначення істинності і хибності складних суджень. Особливе 
значення для майбутнього юриста має логічний аналіз питань і відпові-
дей, у результаті якого визначається, які питання є простими, складними, 
уточнюючими, закритими, відкритими, коректними і некоректними. 
Наприклад, семантично некоректні питання мають місце тоді, коли в 
них використовуються поняття, зміст яких невідомий співрозмовнику. 
На питання: “Що таке трансцендентальна єдність апперцепції?” спів-
розмовник може не дати відповіді в силу того, що йому не відомий 
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зміст понять “трансцендентальна”, “апперцепція”. Синтактично неко-
ректними є питання, які складаються із понять, що чітко визначені, 
але між ними немає узгодженості. Наприклад, таким є питання: “Коли 
відбулися революційні події в Україні?”. Некоректність питання поля-
гає в тому, що не відомо, про які революційні події говориться, який 
час мається на увазі. До некоректних відносяться і провокаційні пи-
тання. Наприклад: “Чому ви хворіли під час революційних подій на 
майдані?” або “Якщо ви такий розумний, то чому ви такий бідний?” 
Некоректність таких питань полягає в тому, що запитуючий зацікав-
лений не в отриманні певної інформації а в приниженні або ображенні 
того хто відповідає на запитання. Особлива роль логіки у правильній 
постановці запитань проявляється у судовій практиці, під час розсліду-
вання кримінальних справ, планування розслідування, допиту обвинува-
чуваних, потерпілих і свідків. Наприклад, логіка навчає тому, щоб 
питання не були розпливчатими, невиразними, громіздкими. Вони 
формулюватися коротко, чітко і виразно. 

У розділі “Закони мислення” розглядаються, як правило, чотири 
закони мислення: закон тотожності, закон суперечності, закон виклю-
ченого третього і закон достатньої підстави. 

Закон тотожності потребує того, щоб зміст і обсяг понять або ду-
мок про який-небуть предмет були чітко визначеними і залишалися 
незмінними в процесі висловлювання про що-небудь. Закон забороняє 
підміну понять, інакше кажучи, ототожнення нетотожних понять. 

Наведемо приклади порушення даного закону. Розглянемо софізм 
“Рогатий”, який прославився ще в Стародавній Греції: “Те, чого ти не 
губив, ти маєш? Звичайно маю. Ти не губив рогів? Отже, вони в тебе є”. 
Софіст непомітно для співбесідника на місце поняття “те що мав і не 
губив” ставить поняття “те що не мав і не губив” В теперішний час 
софізмом називають невірне міркування або висновок, доказ, які ви-
даються за вірні. Приклад із сучасного життя. В одній із газет можна 
було прочитати: “Мудрець сказав: в одну й ту ж воду не можна увійти 
двічі”. У даному висловлюванні перекручується вираз відомого грецько-
го філософа Геракліта Ефеського “Все тече, все змінюється. В одну й 
ту ж річку двічі увійти не можна”. Геракліт зазначає, що коли ми вхо-
димо в річку вперше, то тече одна вода, а коли входимо вдруге, то вже 
тече зовсім інша вода. Перекручення висловлювання Геракліта поля-
гає в ототожнюванні нетотожних понять “вода” і “річка”. У судово-
слідчій діяльності зустрічається ототожнення таких понять як “ці люди 
були побиті” і “ці люди були сильно побиті”; “безтолкова відповідь” і 
“безтолкова людина”. Часто даний закон порушується в силу невизначе-
ності понять, які вживаються, що призводить до двозначності, плутани-
ни, невизначеності. 
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Згідно з законом суперечності не можуть бути одночасно істин-
ними дві протилежні думки про один і той же предмет, в один і той же 
час, в одному і тому ж відношенні. Наприклад, не можуть бути разом 
істинними думки “Усі обвинувачувані мають право на захист” і “Деякі 
обвинувачувані не мають права на захист”. Нерідко у суперечність із 
самим собою потрапляють люди, які опинилися у скрутній ситуації і 
намагаються вийти із неї. Інколи говорять, що обвинувачений дає су-
перечливі свідчення, оскільки він спочатку стверджує, що скоїв злочин, 
а потім заявляє, що ніякого злочину він не скоював. Бувають випадки 
коли протиріччя, які допускаються у висловлюваннях мають форму 
парадоксів: “Люди жорстокі, але людина добра”, “Бажаєш миру – готуй-
ся до війни”. Про людей, які порушують закон суперечності в промовах, 
гарно сказано в російському прислів’ ї: “Начал за здравие, а закончил 
за упокой”. У судово-слідчій діяльності нерідко можна зустріти неяв-
не порушення закону протиріччя типа: “спочатку обвинувачуваний 
мовчав, а потім несподівано почав заперечувати усі свої показання” 
або“20 липня невідомий злочинець таємно викрав на вокзалі у грома-
дянки М. мобільний телефон, який знаходився у сумочці, і при цьому 
бив її по обличчю”. 

По закону виключеного третього із двох суперечних суджень од-
не є неодіно істинним, а інше хибним, третього не дано. Наприклад, із 
двох суперечливих суджень “Усі студенти нашої групи здали екзамен 
по теорії держави і права” і “Деякі студенти нашої групи не здали ек-
замен по теорії держави і права” одне буде обовязково істинним, а ін-
ше хибним, третього не дано. Відомо, що уже в афінському суді було 
встановлено двойне голосування суддів. Першим голосуванням ви-
значалась провинність або непровинність, а другим – міра покарання. 
Юристи постійно мають справу з такими альтернативами як винен об-
винувачений або не винен, злочин був скоєний або не був скоєний, 
вирок суда вірний або не вірний, підозрюваний був на місці злочину 
або не був. Усі спроби знайти третє в цих ситуаціях будуть марними і 
неправильними. 

Згідно з законом достатньої підстави думка може вважатися істин-
ною тоді і тільки тоді, коли вона обрунтована іншими думками, іс-
тинність яких встановлена раніше. Даний закон виражає необхідність 
доказу, обгрунтованості істинності думки. У судовій практиці справа 
може стати предметом судового розгляду лише тоді, коли для цього є 
достатня підстава. Вирок або рішення суду повинні бути обґрунтовани-
ми. Саме на цьому законі ґрунтуються такі важливі операції для юриди-
чної практики, як логічне доведення, судовий доказ і спростування. 
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Таким чином, засвоєння розглянутих законів сприяє тому щоб мис-
лення людини було більш визначеним, несуперечливим, послідовним і 
доказовим (аргументованим). 

У розділі “Умовиводи” розглядаються різні види дедуктивних та 
індуктивних умовиводів, їх структура, правила виводу. Так, умовні 
умовиводи ірізні види наукової індукції використовуються в аналізі і 
оціні судових доказів, у судовому пізнанні. Наведжемо деякі приклади. 
Візьмемо два умовиводи: 

 
Усі юристи вивчають деонтологію. 
Петренко – юрист. 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
Отже, Петренко вивчає деонтологію. 
 
Усі юристи вивчають деонтологію. 
Петренко не є юристом. 
–––––––––––––––––––––––––––––– 
Отже, Петренко не вивчає деонтологію. 
 
Незважаючи на істинність засновків у даних умовиводах, у першо-

му умовиводі висновок випливає з неохідністю, а у другому – висновок 
з необхідністю не випливає. Чому? Обгрунтовану відповідь на дане 
питання зможе дати тільки людина, яка обізнана з формальною логікою. 
По місцю, яке займає середній термін(юристи) у даних умовиводах, 
вони відносяться до першої фігури. Згідно з правилом першої фігури 
простого категоричного умовиводу більший засновок має бути суджен-
ням загальним. А менший засновок повинен бути стверджувальним 
судженням. У другому умовиводі менший засновок “Петренко не є 
юристом” не стверджувальний, а заперечуваний. У першому умовиводі 
він стверджувальний. У другому умовиводі порушено правило першої 
фігури.  

Ще для одного прикладу візьмемо умовивід: 
 
Стародавні греки зробили великий внесок у розвиток філософії. 
Спартанці – стародавні греки. 
________________________________________________________ 
 
Отже, спартанці зробили великий внесок у розвиток філософії. 
 
Висновок в умовиводі не випливає в силу того, що в ньому не три, 

а чотири терміни. У більшому засновку поняття “стародавні греки” 
вживається в сенсі філософи, а у меншому засновку мається на увазі 
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грецький народ. У даномву умовиводі ототожнються нетотожні поняття 
(порушується закон тотожності). Помилка називається “почетверіння 
термінів”. Одна із найголовніших задач логіки – навчити людину ви-
значати із яких засновків висновок випливає з неохідністю, а з яких ні. 

Умовиводи за аналогією часто використовуються у розслідуванні 
кримінальних справ. Використовується аналогія права і аналогія закону. 
Аналогія права – це поширення загальних принципів права на певні 
факти і відносини, які непередбачені нормами права. Коли немає закону, 
який регулював би спірні відносини, суддя застосовує закон, який регу-
лює схожі відносини. 

Питання розділу “Гіпотеза”: поняття гіпотези, її структура і види, 
версія у судовому дослідженні, висування версій і їх перевірка, спрос-
тування версії та інш. 

У розділі “Доведення і спростування” розглядається будова і види 
доведення, показується як застосовується пряме і непряме доведення у 
логіці та кримінальному процесі. Велике значення має питання про 
спростування, за допомогою якого доводиться хибність якогось по-
ложення. Розглядається спростування тези, аргументів, спростування 
зв’язку тези з аргументами. 

Вцілому засвоєння матеріалу курсу формальної логіки допомагає 
фахівцям: 

 мислити більш визначено, точно і ясно, чітко визначати поняття 
і не допускати їх двозначності у міркуваннях. Не допускати 
в думках формально-логічних суперечностей, коли відносно 
одного й того ж предмета дещо стверджується і теж саме запе-
речується. 

 в різних ситуаціях правової діяльності мислити послідовно, 
переконливо і самостійно, виявляти логічні помилки у своїх 
міркуваннях та у висловлюваннях потерпілих, звинувачуваних 
та свідків(протиріччя, ототожнення нетотожніх понять, тав-
тологія у визначенні, ділення понять не на одній і тій же підставі 
і т.п.). 

 мислити доказово і аргументовано, вміти встановлювати іс-
тинність або хибність думок на основі інших думок, істинність 
яких доведена раніше. 

 вірно розуміти, аналізувати і тлумачити складні політико-
правові питання і проблеми, правову документацію та інш. 

 визначати зміст і обсяг юридичних понять, здійснювати їх ді-
лення і класифікацію. 

 будувати логічно струнку, вірну і переконливу професійну 
промову, забезпечувати її самостійність і аргументованість. 
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 розробляти судово-слідчі версії, складати чіткі плани розслі-
дування злочинів. 

 вірно складати юридичні документи: директиви, акти, прото-
коли, накази, звіти та інш. 

 вміти правильно ставити питання і давати відповіді на них. 
 застосовувати правила доведення і спростування. 
Таким чином, розгляд питань, які вивчаються в курсі формальної 

логіки і деякі приклади із теорії і практики показують, що ця логіка 
значно збагачує логічну культуру юриста. Вона вчить законам і прави-
лам мислення, використання яких для судового пізнання має виняткове 
значення. Вміння оперувати поняттями і судженнями позбавитть фа-
хівця багатьох логічних помилок. “Незнання законів і правил логіки, 
невміння користуватися ними у процесі судового пізнання, – як спра-
ведливо зазначає В. Є. Жеребкін, – нерідко приводять до різноманітних 
логічних помилок, котрі в судовій практиці із логічних перетворю-
ються в судові помилки” [3, с. 23]. 

Але коли мова йде про роль формальної логіки у формуванні куль-
тури мислення юриста слід мати на увазі, що в теорії і практиці зустрі-
чаються проблеми, які ніяк не вписуються в її принципи і закони і не 
можуть бути вирішені з допомогою її засобів. Це, звичайно, говорить 
не про її слабкість або обмеженість, а про те, що дана логіка вирішує 
свої специфічні задачі і не може претендувати на роль універсальної ло-
гіки. “Формальна логіка, писав П. В. Копнін, вивчає лише спеціальну 
сторону мислення і тому не може претендувати на те, щоб бути все-
загальним методом пізнання” і тут же він зазначає: “Заперечувати 
яформальну логіку було б настільки ж абсурдно, як і заперечувати 
математику, лінгвістику і т.д.” [5, с. 70]. 

Наприклад, в літературі по логіці зустрічається така задача: “До 
мудреця прийшов селянин і сказав: “Я посварився зі своїм сусідом”. 
Селянин виклав суть спору і запитав; “Хто правий?” 

Мудрець відповів: “Ти правий!”. 
Через деякий час до мудреця прийшов другий учасник цієї сва-

рки. Він також розповів про суперечку і запитав: “Хто правий?” 
Мудрець відповів: “Ти правий!”. 
“Як же так? – запитала дружина мудреця. – “І той правий і цей 

правий?”, “І ти є правою”, – відповів їй мудрець. 
Чи порушується у даному прикладі один із законів логіки? На пер-

ший погляд порушується закон виключеного третього, згідно з яким із 
двох суперечливих суджень про один і той же предмет, в один і той 
же час одне буде обов’язково істинним а інше хибним, третього не дано. 
Але ж не виключена можливість того, що в цій ситуації деякою мірою 
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праві і не праві обидві сторони (обидва селянина). І тому цю проблему 
вирішувати за принципом: А або не А – не можна. 

Наведемо приклад більш складної ситуації. У знаменитого софіста 
Протагора, який жив у V ст. до н. е., був учень Еватл, який навчався у 
нього праву. Учитель і учень склали угоду, відповідно до якої Еватл 
заплатить за навчання тільки в тому випадку, коли виграє свій перший 
судовий процес. Але, закінчивши навчання, Еватл не поспішав прийма-
ти участь у судових процесах. Терпець в учителя увірвався, і він подав 
на свого учня в суд. Таким чином, для Еватла це був перший судовий 
процес. Свою вимогу Протагор обґрунтував так: 

– Яким би не було рішення суду, Еватл повинен буде заплатити 
мені. Він або виграє свій перший судовий процес або програє. Якщо 
виграє – заплатить за угодою; якщо ж програє – заплатить за вироком 
суду. 

Еватл був здібним учнем і відповів Протагору: 
“Дійсно, я або виграю судовий процес, або програю його. Якщо 

виграю, то за рішенням суду не буду платити. Якщо рішення суда буде 
не на мою користь, отже, я програв свій перший судовий процес і не 
заплачу в силу нашої угоди”. 

Існують різні варіанти вирішення цього спору. Засобів тільки од-
нієї формальної логіки для відповіді на питання: чи буде платити 
Еватл за навчання Протагору, мабуть, буде недостатньо. В літературі є 
думка про те, що ця угода суперечлива, оскільки згідно з нею Еватл 
одночасно повинен платити за навчання і не повинен. В силу цього 
вона є нечіткою. 

Є проблеми і задачі, у вирішенні яких велику роль відіграє діалек-
тична логіка. Вона є наукою про закони і форми відображення в мис-
ленні розвитку дійсності, про закономірності і принципи пізнання 
іститни. Якщо формальна логіка здійснює дослідження форм мислення 
по принципу координації, то діалектична логіка по принципу суборди-
нації, їх розвитку і взаємозв’язку, акценутючи увагу на їх змістовність. 
“Діалектична логіка, – писав П. В. Копнін, – цікавиться поняттями, 
судженнями, умовиводами, теоріями, гіпотезами і т.п. саме як формами 
осягнення об’єктивної природи речей і їх відносин” [5, с. 75]. У філо-
софській літературі сформульовані принципи діалектичної логіки. Деякі 
з них ми розглянемо, бо вони, безперечно, відіграють важливу роль у 
формуванні логічної культури мислення юриста. 

Перш за все розглянемо принцип об’єктивності, який націлює 
дослідника розглядати предмет таким, яким він є в дійсності, незале-
жно від суб’єкта пізнання. Він забороняє в процесі пізнання додавати 
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до пізнаваємої речі властивості, які їм не притаманні. Тільки за даних 
умов можна пізнати об’єктивну істину. Наприклад, відомий англійсь-
кий вчений Ф. Бекон в зв’язку з цим зазначав, що пізнанню сутності 
речей заважають “примари роду” і “примари печери”. Перші – це поми-
лки, які пов’язані з тим, що люди примішують до природи пізнаваних 
речей природу власного духу і інколи помилково вважають, що саме 
їхня думка є мірою усіх речей, а другі – це помилки, які зумовлюються 
тим, що кожна людина виховується в різних умовах, вивчає різні науки, 
спілкується з різними людьми і тому має свою особливу сукупність 
знань, через яку розглядає ті чи інші речі [1, с. 77]. 

В юридичній практиці порушення принципа об’єктивності інколи 
виражається в поверхневій подібності, яка грунтується не на сутності 
справи, а на хибних аргументах чи висновках, що прикриваються “кра-
сивими” фразами, словами іншомовного походження і т.п. Наприклад, 
в процесі суперечки інколи використовується “частково-брехливий 
аргумент”, в якому істинне знання поєднується з хибним. Так, в аргу-
менті “ці люди були жорстоко побиті” істинне знання: “ці люди дійсно 
були побиті”, а хибне знання: “жорстоко побиті”. 

Саме принцип об’єктивності має на увазі відомий сучсний вче-
ний правознавець І. А. Ільїн коли говорить про те, що “у формальному 
відношенні право тим удосконаліше, чим більше прямих визначень 
міститься в його нормах і що у правовій свідомості містяться елементи 
приватного(часткового, особистого) інтересу і тому уся сила лгічного 
коментування повинна бути направлена на те, щоб мати на увазі, ро-
зуміти і відрізняти сенс, даний у законі, від усякого добавления, із 
яких би благородних міркувань воно не здійснювалось” [4, с. 27]. 

З принципом обєктивності пов’язаний принцип конкретності істи-
ни, який вимагає при вивченні предметів виходити з їх особливостей, 
специфіки умов їх існування. Він потребує повного, змістовного дос-
лідження предмета. Знання, яке є істинним по відношенню до одних 
умов може бути хибним по відношенню до інших. Наприклад, су-
дження “Вода кипить при 100 градусах по Цельсію” буде істинним 
коли мова йде про певну якість води і певний тиск. Навіть абсолютна 
істина двічі по два чотири є істиною за певних умов. В одній із казок 
про Івана дурня говориться про те, що перед тим як відпустити Івана в 
люди йомі наказують щоб він здоровкався з людьми, а як побачить 
людей, які несуть мішки з зерном говорив: носить вам непереносить. 
Одного разу Іван побачив людей, які несуть покійника, і мовив: носить 
вам непереносить. За це він був сильно побитий мужиками. 

Принцип конкретності істини є гарним засобом у боротьбі проти 
догматизма, еклектики і софістики. 



Збірник наукових праць. 2014. Випуск 7  

72 

Принцип суперечності випливає з закону єдності та боротьби про-
тилежностей, згідно з яким усім предметам і явищам природи, суспіль-
ства, пізнання притаманні внутрішні протилежності, які знаходяться в 
єдності та взаємовиключенні. Мове йде не про формально-логічну су-
перечність, коли дещо стверджується і теж саме заперечується про 
один і той же предмет в один і той же час і в одному і тому ж відно-
шенні, а про діалектичну суперечність, яка є джерелом руху і розвитку 
об’єктивної дійсності. У діалектичному протиріччі нерозривний 
зв’язок між протилежностями полягає не тільки в тому, що одна про-
тилежність не може існувати без іншої, а й в їх взаємопроникливості. 
Уже в стародавньокитайській філософії існувала думка, згідно з якою 
у всесвіті існують дві протилежні сили Інь і Ян, кожна з яких містить 
у собі зерно своєї протилежності. В цьому є раціональне зерно. Згідно з 
діалектичним вченням кожна річ суперечлива сама по собі, суперечність 
веде до її самозаперечення. 

Цей принцип націлює на те, щоб у процесі пізнання речей знаходи-
ти протилежні сторони, тенденції, їх взаємозв’язок, взаємопроникли-
вість і взаємоперехід. 

Принцип всестороннього розгляду випливає з того, що у свііті існує 
нескінченна кількість різноманітних зв’язків. Деякі з них: причинно-
наслідкові, генетичні, діалектичні, функціональні, субординаційні, ко-
ординаційні. Пізнання сутності предмета здійснюється через вивчення 
його внутрішніх та зовнішніх зв’зків, відносин і опосередкованостей. 
Людина не зможе пізнати їх усі, але вимога всесторонності допоможе 
виявити у предметі моменти необхідного і випадкового, одиничного 
і загального, причини і наслідку. Принцип всесторонності розгляду 
потребує виділення у досліджуваному предметі головного, субстанціо-
нального момента від якого залежить буття усіх інших предметів. Так, 
наприклад, у пізнанні сутності людини виділяється перш за все така 
головна або визначальна ознака як жива істота, яка наділена розумом, 
здатністю виготовляти знаряддя праці і застосовувати їх в процесі пере-
творення природи для задоволення своїх потреб. А потім виділяються 
політичні, правові, моральні та інші моменти, що визначають сутність 
особистості. Таким шляхом ми можемо отримати конкретне знання 
про предмет. Конкретне визначається як мисленне конкретне, як сукуп-
ність різних визначень, які характеризують предмет як цілісність і які, 
звичайно, не зводяться до емпіричного виділення сторін предмета 
або до еклектичного з’єднання різних думок на основі свавільності чи 
суб’єктивності. 

У праці Гегеля “Хто мислить абстрактно?” наводяться цікаві прик-
лади, в яких характеризується абстрактність тобто поверхневість, однос-
торонність людського мислення. “Ведуть на страту вбийцу. Для натовпу 
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він вбийца – і тільки. Дами, може статись, помітять, що він сильний, 
красивй чоловік. Така примітка обурить натовп: як це так? Вбивця – 
красивий? Чи можна думати так дурно, чи можна називати вбийцу – 
красивим? Самі, мабуть, не краще! Це свідчить про моральний розлад 
знаті, добавить, може бути, священник, який звик дивитись у глубину 
речей і сердец. Знаток же людської душі розгляне хід подій, які сформу-
вали злочинця, виявить у його житті, у його вихованні вплив дурних 
відносин між його батьком і матір’ю, побачить, що колись ця людина 
була покарана за якийсь незначний проступок з занадто великою жор-
стокістю, яка озлобила його проти громадянського порядку, змусила до 
опору, який і призвів до того, що злочин зробився для нього єдиним 
засобом самозбереження. Майже напевно в натовпі знайдуться люди, 
якщо почують такі міркування – скажуть: “Так він хоче виправдати 
вбивцю!” [2, с. 387–394]. 

Односторонність і поверхневість такого мислення, на думку Гегеля, 
полягає в тому, що у вбивці вбачають тільки одне абстрактне – те, що 
він вбивця, і даною якістю знищують у ньому все інше, що становить 
людську сутність. 

Гегель наводить ще один приклад абстрактного(поверхневого) 
мислення: “Гей, стара, ти торгуєш тухлими яйцями! – говорить покуп-
ниця торгівці. – Що? – кричить та. – Мої яйца тухлі?! Сама ти тухла! 
Ти мені смієш говорити таке про мій товар! Чи не твого батька воші в 
канаві заїли, чи не твоя мати із французами гульвісила, чи не твоя бабу-
ся здохла в богадільні! Бач, цілу простину на платок перевела! Знаємо, 
певно, звідки ці тряпки та шляпки! Як би не офіцери, не хизуватися б 
тобі в нарядах. Порядні-то за своїм домом слідкують, а таким – саме 
місце в каталажці. Дірки б на панчохах заштопала!” [2, с. 388–393]. 

Абстрактність мислення торговки, зазначає Гегель, проявляється 
в тому, що вона жодної доброї риси в жінці, яка її образила, не помічає. 
Капелюшки та панчохи, разом з батьком та усим іншим вона підводить 
виключно під те, що жінка знайшла її яйця тухлими. 

У рамках даної статті неможливо охарактезувати такі принципи 
діалектичної логіки, як сходження від абстрактного до конкретного, 
принцип єдності історичного і логічного, принцип детермінізму тощо. 
Лише зазначимо, що їх засвоєння сприяє формуванню у юриста продук-
тивного мисленя, яке визначається високою внутрішньою активністю, 
комунікабельністю, результативністю, а також здатністю мислити ана-
логіями, будувати мисленні конструкції майбутніх дій людини і перед-
бачувати їх результати. 

У літературі з логіки не завжди звертається увага те, що в юри-
дичній практиці інколи виникають проблеми, у вирішенні яких значну 
допомогу можуть надати засоби сучасної символічної (математичної) 
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логіки. Математична логіка виникає в XIX ст. як внаслідок застосу-
вання математичної символіки до розв’язання логічних задач, так і з за-
стосуванням формальної логіки до вирішення математичних проблем. 
Наведемо приклад, який відноситься до розслідування злочину. 

У скоєнні вбивства підозрюються два чоловіка: М. і Н. У процесі 
розслідування справи один слідчий встановив, що якщо М. був п’яний, то 
або Н. вбивця або М. говорить неправду. Другий слідчий вважає, що 
або Н. вбивця, або М. не був п’яним, і вбивство відбулося після опівно-
чі. Третій слідчий повідомив про те, що якщо вбивство відбулося піс-
ля опівночі, то або Н. вбивця, або М. говорить неправду. Відомо 
також, що тверезий М. ніколи не говорить неправду. Який висновок 
можна зробити з цієї інформації? 

Розглянемо такі елементарні висловлювання: 
 
А – М. був п’яним, 
В – Н. вбивця, 
С – М. говорить неправду, 
Д – Вбивство було скоєно після півночі. 
 
Маємо три висловлювання: 
 

 А В С І,    

 В А Д І,    

 Д В С І.    

 
Розглянемо кон’юнкцію цих висловлювань і спробуємо спрости-

ти її: 
 

        А В С В А Д Д В С І.          

 
Використовуючи формулу А В А В,    яка доведена раніше, 

позбавимося від імплікації 
 

      А В С В А Д D В С І.          

 
Згідно з другим дистрибутивним законом можемо записати: 
 

     В С А D В А Д І.        
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Ще раз застосовуємо даний закон і маємо: 
 

     В А Д С А D І       

 
або 

 

   В А Д С Д А D І,        

 
в силу того, що Д А D   Х,  маємо такий результат: 

 

 В А Д С І.     

 
Таким чином із показань слідчих випливало тільки те, що або 

Н. вбивця, або одночасно мали місце три обставини: М. не був п’яним, 
вбивство було скоєно після півночі, М. говорив неправду. Але ж було 
відомо, що тверезий М. не говорить неправду, що 

 
А С І   

 
або 

 
А С Х   відповідно, результат, який випливає із показань слід-

чих: 
 

 В А Д С І,     

 
за цієї умови дає 
 

В Х І,   тобто В І.  
 
Убивство скоїв Н. [6, с. 47–48]. 
 
Ми усвідомлюємо той факт, що математична логіка використову-

ється в судовослідчій діяльності вузьким колом фахівців, оскільки її 
використання потребує спеціальної підготовки. 

Висновки. Кожен пізнавальний процесс потребує визначеності, 
послідовності, несуперечливості, доказовості. Це забеспечує форма-
льна логіка. А такі риси мислення, як творчість, гнучкість, критичність, 
об’єктивність, забезпечує діалектична логіка. І формальна, і діалектична 
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логіка є необхідними складовими у процесі пізнання різних предметів 
і явищ. Таким чином, формуваня логічної культури юриста зумовлю-
ється як розвитком інтелекту, письмової та усної мови, так і формально-
логічною і діалектико-логічною культурою. Що стосується принципів 
діалектичної логіки, то вони орієнтують фахівців у їх практичній і тео-
ретичній діяльності, формують певні вимоги до мислення на шляху 
осягнення істини. Значення логіки для юриста проявляється в її не-
розривному зв’язку з правовою діяльністю. 
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Summary 
Protsenko Mikola. The role of logic in the formation of logical culture 

of Lawyer. 
This article is an attempt to show the role played by certain sections of 

formal logic and dialectical logic of culture in shaping the lawyer. The author 
proposes that for the formation of correct thinking of his creative potential as a 
useful means of formal and dialectical logic.  

Keywords: logic, dialectical logic, formal logic, mathematical logic, con-
cepts, opinions, conclusions, dialectic principles of logic, the laws of logic. 
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РОЗДІЛ 2 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 

 
 

УДК 808:2 
Алла ВАСЮРІНА 

ПІЗНЬОАНТИЧНА РИТОРИКА: 
ПОСТАТЬ ЛІБАНІЯ НА ПЕРЕХРЕСТІ ЧАСІВ8 

У статті аналізуються основні ідеї риторичної спадщини знаменитого ора-
тора пізньої Античності Лібанія. Акцентується увага на його світоглядних принци-
пах, ставленні до релігії, обґрунтуванні шляхів виховання підростаючого покоління, 
громадянській позиції видатного антіохійця. 

Ключові слова: язичництво, християнство, риторика, філософія, храм, жерці, 
викладачі. 

Постановка проблеми. В історії риторики особливе місце займає 
піздньоантичний період – доба, яка мала місце на перетині античного і 
середньовічного світів. Зіткнення двох релігій (язичництва й христи-
янства) збурювали суспільство, в якому кожний мав дати відповідь на 
питання щодо власного віросповідання. В процесі “протистояння світо-
глядів” важливого значення набуває риторика. В цей час на риторичній 
сцені з’являються відомі послідовники християнства, такі як Василій 
Великий, Григорій Назіанзин, Іоанн Златоуст. В таборі ж язичників 
досягають риторичного успіху Гімерій, Фемістій в Афінах і більш 
знаний Лібаній в Антіохії. І вони мали зіткнутися в гострій боротьбі за 
виживання з носіями протилежних ідей. 

Аналіз актуальних досліджень. Життєвий і творчий шлях Ліба-
нія сьогодні може стати надзвичайно цікавим для дослідників, які ви-
вчають особливості соціокультурних процесів у часи кардинальних 
зрушень суспільних систем. Визнаний ритор і вчитель, громадський ді-
яч піздньоримських часів, нині він малознаний навіть у колі обізнаних 
фахівців. Так, у Вікіпедії в статті про Лібанія посилаються на Енцикло-
педичний словник Брокгауза і Єфрона (1890–1907). Уперше російсько-
мовний переклад промов Лібанія друкується лише в 1914–1916. Автор 
цього перекладу С. П. Шестаков у передмові зазначає, що Лібаній за-
надто забутий, хоча “його багаточисельні твори, його багата збірка 
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листів… є одним із самих живих предметів в античній літературі і дають 
яскраве зображення суспільства східної імперії в IV-му столітті” [1]. 
Він посилається на праці італійських науковців, зокрема Gaetano 
Negri (Gaetano Negri. L’imperatore Giuliauo l’Apostata / 2 ed. – Milano, 
1902. – Р. 7) і наголошує на тому, що особливі соціальні обставини дали 
можливість з’явитися таким письменникам, як Юліан і Ліберій. Потім 
в радянській науці зустрічаємо лише критику Лібанія, наприклад, з боку 
А. Б. Рановича [6]. У 90-ті та 2000 роки спостерігаємо перші серйозні 
кроки на шляху вивчення творчості Лібанія. Його згадують (1997) у 
перевиданні творів римських істориків [7], з’являються статті (2002) про 
його діяльність [5]. В Україні одним із перших спадщину Лібанія аналі-
зує І. П. Мозговий [3]. 

Мета статті полягає в необхідності здійснення аналізу основних 
ідей риторичної спадщини знаменитого оратора пізньої Античності 
Лібанія, розгляду його світоглядних принципів, ставлення до релігії, 
обґрунтування шляхів виховання підростаючого покоління та його 
громадської позиції. 

Виклад основного матеріалу. У IV ст. н. е. відбувається певне 
пожвавлення в духовному житті згасаючої Римської імперії. Активізу-
ється літературна діяльність: філософська література (неоплатоніки 
Ямвліх, Максим, Едесій), історіографія (Євнапій, Олімпіодор), поезія 
(Квінт із Смірни, Авсоній). Але найбільшого розвитку набуває епісто-
лярний жанр. Саме листи цього часу найчастіше стають матеріалом 
для риторичного аналізу, в них містяться навіть риторичні вправи. 
Листів цього періоду збереглося чимало. Найбільш відомі з них листи 
Лібанія (називають понад 1 600 його листів), Юліана (біля 100 листів). 
Листування було необхідним засобом комунікації, який дозволяв ак-
тивно спілкуватися на великих просторах Римської імперії. Так, на-
приклад, Юліан надсилає з Галлії листи Лібанію в Антіохію, лікарю 
Орібасію в Пергам, філософу Максиму в Ефес. Епістолярна спадщина 
має велику цінність, оскільки дає можливість більш глибоко дослідити 
соціокультурний контекст епохи крізь призму думок безпосередніх 
учасників подій. 

Відомим ритором у ІV столітті був Лібаній із Антіохії (бл. 314 – 
бл. 393). Його життя позначене двома основними сферами інтересів: 
громадська діяльність і вчителювання. Перша була пов’язана з відс-
тоюванням традиційних цінностей язичницького світогляду, друга – з 
викладанням риторики. 

Лібаній навчався в ритора Зіновія (Антіохія) і Діофанта (Афіни). 
За цей час  показав себе наполегливим і працелюбним слухачем. П’ять 
років поспіль вивчав напам’ять промови Демосфена, Ісократа, Есхіна, 
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Елія Арістіда (329–334). У 336 поїхав до Афін, де далі навчався, а 
потім викладав риторику. Залишив після себе цікаву промову-
автобіографію “Життя, або про свою долю” (Оr. l), в якій яскраво 
зобразив спогади дитинства і юнацтва. Він згадує, як в Афінах його 
зустрів натовп софістів, з яких кожен намагався затягнути його до себе 
на навчання, тому він мав можливість обирати собі вчителя. Через добру 
пам’ять, гарний голос, Лібаній швидко просувався шляхом до вершин 
майстерності. 

Після перемоги над афінським оратором Гімерієм у 349 н. е. в 
конкурсі панегіриків на честь імператорів Констанція і Константа, які 
в той час відвідали Нікомедію, Лібаній отримав запрошення в Констан-
тинополь на посаду придворного ритора з оплатою праці з імператорсь-
кої казни. Саме в Константинополі він отримав визнання перш за все 
як вчитель риторики. Серед його учнів були майбутні християнські 
богослови Іоанн Златоуст, Василій Великий, Григорій Назіанзін, Гри-
горій Нісский. Проте його власні язичницькі погляди викликали певний 
осуд серед придворних і декого з риторів. Можливо тому в 354 н. е. 
Лібаній повернувся до рідного міста Антіохії, де був призначений 
офіційним софістом міста. Також його уроки мали вплив на імператора 
Юліана. Лібаній вважав його своїм учнем, хоча Юліан не був безпосе-
реднім слухачем його лекцій, оскільки його виховували в християнстві, 
а ритор-язичник не міг стати вчителем. Проте Юліан отримував необ-
хідну інформацію через посередника. 

В “Надгробній промові Юліану” (Or. 18, 14–15) Лібаній вказує: 
“Причиною того, що промовами моїми він (Юліан – А. В.) насолоджу-
вався, але уникав батька їх, була така: той дивний софіст зобов’язав 
його багаторазовими і міцними клятвами, щоб не бувати йому і не 
зватися моїм учнем, і не записуватися в число моїх слухачів. Він же 
нарікав на того, хто пов’язав його клятвою, проте клятви не порушив, 
але в своїй жадобі мого мистецтва знайшов спосіб, як і клятву не перес-
тупити, і долучитися до моїх промов, завівши за великі дари якогось 
передавача моїх щоденних промов” [1, с. 313]. Далі Лібаній з особливою 
гордістю додає, що Юліан не відвідуючи його занять, “виявився в на-
слідуванні мені більш успішним, ніж ті, хто весь час слухали мене, і 
туманним шляхом обігнав їх на їх яскраво освітленій дорозі ряснотою 
плодів навчання”. Лібаній переконаний, що риторика Юліана спорід-
нена з його риторичним мистецтвом так, “ніби він був одним із моїх 
слухачів” [1, с. 314]. 

Оцінка риторичної діяльності Лібанія була суперечливою і серед 
його сучасників, і в подальші часи. Як згадувалося вище, згідно фактів 
він був знаним ритором, відомим вчителем риторики. За життя рито-
ричний і викладацький талант Лібанія сучасники визнавали і цінували. 
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Також він зазнавав і ворожого ставлення до себе через відданість грець-
ким богам, критику руйнації античних храмів. 

В літературі останнього століття також доводиться стикатися з 
суперечливою оцінкою риторичної спадщини Лібанія, часто негатив-
ною, наприклад, у російськомовних джерелах. Це пов’язано з радян-
ською науковою спадщиною, яка залишила традицію критичного 
ставлення до творчості як Лібанія, так і до “другої софістики” загалом. 
Так, один із радянських істориків античності А. Б. Ранович, визнаючи 
безумовний внесок Лібанія в розвиток риторики, між іншим зазначає, 
що Лібаній, як типовий представник нової софістики, має чисельні вади: 
“Його витончене красномовство, яке дало йому велику славу за життя 
і яке вважалося протягом багатьох століть зразковим, вражає своєю 
порожнечею, відсутністю яких би то не було широких суспільних ін-
тересів, невмінням не тільки розв’язати, а й поставити які б то не було 
загальні філософські, політичні, економічні проблеми”. Далі додає, 
що “про популярність Лібанія свідчить той факт, що збереглося до 
500 рукописів його праць, причому не тільки його промови та листи 
дійшли до нас, але і 143 шкільних вправи. А між тим Лібаній знаходився 
в гущі політичного та розумового життя панівного класу і спілкувався 
з найбільш видатними людьми свого часу. Тому ні промови Лібанія, 
яких дійшло до нас 64, ні його велика переписка (збереглося 1 605 його 
листів – А. В.) не дають нам навіть того історичного матеріалу, якого 
можна було б очікувати, і за винятком кількох промов і листів твори 
Лібанія складають для сучасного історика відносно незначний інте-
рес” [6]. 

А. Б. Ранович переконує, що нові софісти і Лібаній, зокрема, на-
магалися писати “під Демосфена”, “під Платона”, “під Арістофана”, 
але нічого цінного, повнокровного, оригінального дати не могли. Без-
змістовний формалізм – основна риса другої софістики, і найталано-
витіші її представники давали лише бездоганні з точки зору мови, але 
нікчемні за змістом риторичні вправи. Він докоряє представникам 
другої софістики тим, що в добу краху античних світових порядків, 
розпаду рабовласницької Римської імперії, вони намагалися скрасити 
обридлі будні неминучого згасання. “Втрачений рай” для них лежав 
позаду, і тому вони чіплялися за минуле, і їхні ідеологи намагалися від-
родити класичну еллінську літературу, відтворити аттичну прозу часів 
Ісократа, оживити філософію Платона, відновити в колишньому блиску 
офіційний еллінський культ, повернути на Олімп богів, витіснених 
звідти східними богами [6]. 

Згадуваний автор радянських часів А. Б. Ранович прагне навіяти 
читачеві думку, що Лібаній, як і всі софісти того часу, чіплявся за да-
вню еллінську релігію і гаряче вітав реформу Юліана, що відновив на 
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час культ давніх богів. “До християн він ставився з неприхованою не-
навистю; але й тут позначилося безсилля його школи: він не зумів да-
ти критики християнства і обмежувався лише вираженням свого 
презирства до християн, ненависті до мракобісів, які руйнували чудові 
храми, розбивали дорогоцінні статуї і, головне, поступово захоплю-
вали земельні багатства і командні пости. До того ж переможниця 
християнська церква в союзі з імператорською владою настільки лю-
то придушувала будь-яку спробу опору їй, що пряма, відкрита критика 
християнського вчення після Юліана навряд чи була можлива” [6]. 

Втім, з часом відбувається переосмислення історичної значущості 
спадщини Лібанія. Так, уже в “Філософській енциклопедії” 2010 року 
видання маємо протилежний погляд щодо цінності риторичного спадку 
Лібанія: “Промови Лібанія містять багатий матеріал про культурне 
життя пізньої Римської імперії і є цінним джерелом по масовій свідо-
мості, популярній філософії, організації філософської і риторичної 
освіти в Афінах і Антіохії, соціальному статусу філософів і риторів у 
IV ст. Історико-філософський інтерес представляє також листування 
Лібанія, серед адресатів якого імператор Юліан, Фемістій, Василій 
Великий, Акакій” [4, с. 393]. 

Особливе місце в житті і творчості Лібанія належить імператору 
Юліану (361–363). Лібаній підтримував імператора Юліана, із захоп-
ленням ставився до його політики язичницької реставрації, присвятив 
цьому низку промов. Він зазначав, що Юліан надто переймався про-
тистоянням язичництва і християнства в суспільстві, намагався знай-
ти вихід із суперечливої ситуації. В “Надгробній промові Юліану” 
(Or. 18, 23) Лібаній говорить про пригніченість серця Юліана: 
“…Коли він бачив повалені храми, припинення обрядів, перекинуті 
жертовники, скасування жертв, гоніння на жерців, поділ багатства же-
рців між найрозбещенішими людьми”, він глибоко сумує і далі пере-
конує, що Юліан відмовився б від влади, якби “хто-небудь із богів 
обіцяв йому, що відновлення всього перерахованого буде виконане 
іншими… Так прагнув він не до панування, а до благоденства міст” 
[1, с. 314]. 

Шануючи пам’ять Юліана, Лібаній наводить свідчення його лю-
дяності й терпимості. В часи, коли жорстокі покарання, насильство 
було явищем буденним, що звичайно призводило до формування стій-
ких соціальних фобій, Юліан намагається через переконання повернути 
людей до традиційних вірувань (Or. 18, 121 – “Надгробна промова 
Юліану”): “А тим часом страх заволодівав тими, хто був спокушений, 
і у них з’явилося побоювання, що їм виколють очі, відрубають голови, 
що потоки крові поллються від страт, що новий владика придумає нові 
засоби примушування і малим перед ними здаватимуться вогонь і залізо, 
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утоплення в морі, заривання живим у землю, знівечення і четверту-
вання. Це застосовувалося колишніми владиками, очікували заходів, 
набагато тяжчих”, – так характеризує ритор страхи людей і вказує на 
причини їх появи [1, с. 342]. 

Лібаній звертає увагу на те, що Юліан засуджував такі жорстокі 
страти, бо бачив, “що від страт успіх іншої віри збільшується”. Тих, 
кого не міг переконати, “не примушував силою”, а закликав словом 
(Or. 18, 123): “Куди прагнете ви, люди? Вам не соромно визнавати мо-
рок яснішим, ніж світло, і не помічати, що хворієте на недугу нечести-
вих гігантів?” [1, с. 343]. 

Лібаній був обурений вандалізмом прибічників релігії одкровення. 
Свій гнів він висловлює і в “Надгробній промові Юліану” (Or. 18, 
126–129), розкриваючи розбійницьку сутність нещирих прихильників 
нової віри через вдячність Юліану за його гідні діяння, який повернув, 
“немов з вигнання, благочестя, храми одні вибудовуючи, інші попра-
вляючи, в треті вносячи статуї богів” [1, с. 343]. Повага до Юліана 
звучить у його промові, коли він називає його чесноти: “Діяти так смі-
ливо налаштовувала його моральна чистота. І тому, хто не був ласий до 
чуттєвих насолод, дозволялося мати спокій у найближчому сусідстві з 
храмом. ...Отже, те, що він обіцяв і богам, і людям щодо богів до свого 
утвердження, він виконав при владі так блискуче, що тих міст, у яких 
залишалися храми, він і видом насолоджувався, і вважав їх гідними 
найвидатніших благодіянь, а тих, які зруйнували або всі храми, або 
більшість, він називав кепськими і милості, як підданим, надавав їм, 
але не без відчуття незадоволення” [1, с. 344–345]. 

Після смерті Юліана Лібаній продовжує активно боротися за язи-
чницькі святині. В промові “До імператора Феодосія на захист храмів” 
(Or. 30, 5–9), Лібаній з обуренням говорить про злочинну практику 
руйнації храмів, котрі в минулому грали важливу роль у житті суспі-
льства. Звертаючись до Феодосія, ритор зазначає: “Якщо навіть ти 
пройдеш по всій землі, яку населяють римляни, усюди зустрінеш ти ці 
святині”. Він нагадує, що ці храми будувалися на пошану богам, а “за 
допомогою цих богів римляни, нападаючи на супротивників і борю-
чись, перемагали, а перемігши, створювали для переможених після 
поразки кращі часи, чим раніше…” [1, c. 200]. 

Лібаній прямо не звинувачує імператора: “Так, ти не віддавав 
наказу про закриття храмів, не забороняв доступу в них, не усунув з 
храмів і з жертовників ні вогню, ні ладану, ні обрядів шанування інши-
ми кадіннями”. Проте далі говорить, що є люди, які носять чорний 
одяг і є “ненажерливі більше слонів”, котрі порушують закон про до-
звіл запалювати ладан і творять безчинства. Вони “поспішають до 
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храмів, озброївшись колодами, камінням, ломами, інші, не маючи зна-
рядь, готові діяти голими руками і ногами”. Далі продовжує: “Потім 
для них… нічого не коштує і дахи зривати, і валити стіни, висмикува-
ти з землі жертовники, а жерцям доводиться мовчати або вмирати. 
Коли повалять перший храм, поспішають походом на другий, на третій, 
і трофеї йдуть одні за іншими, всупереч закону”. Лібаній змальовує 
жахливу картину суцільного свавілля, від якого потерпають повсюд-
но, але найбільш за все в селах: “І ось вони проносяться по селах, по-
дібно бурхливим потокам, забираючи з храмами і селища. Справді, 
усюди, де вони знищили в селі храм, останнє засліплене, повергнуте, 
померло. Адже храми душа сіл…”. Лібаній переконаний, що села, які 
потерпають від подібних нападів, гинуть, але найгірше те, що селяни 
вже не зможуть добре працювати на землі, якщо їх залишили без віри 
в силу богів. Викликає подив у Лібанія аморальність поведінки руй-
нівників храмів, які вихваляються один перед одним своїми “подви-
гами” і “соромом вважається не заподіяти якнайбільше насильств” 
[1, с. 201–202]. 

Важливою справою свого життя Лібаній вважав виховання моло-
дого покоління. Професії викладача спеціально присвячені численні 
промови, серед яких: “До юнаків про слово” (Or. 3), “До юнаків про 
килим” (Or. 58), “Проти тих, хто знущався над ним за його викладання” 
(Or. 52), “До тих, хто назвав його нестерпним” (Or. 2), “До тих, котрі 
не виголошують промов” (Or. 35) та ін. Коли читаєш його промови, в 
яких він розмірковує про роботу вчителя, поведінку учнів, розумієш, 
що мало що змінилося в освітньому світі навіть більше, ніж через 
тисячу років. Лібаній акцентує увагу (Or. 35) на двох проблемах ви-
кладачів: поведінка і лінощі учнів та низькій рівень оплати роботи 
вчителів. Він вважав, що головною справою софіста було “своїми 
промовами спонукати до здійснення належного, перешкоджати шкід-
ливому” [2, с. 106–115]. 

Але учні, на його думку, часто демонструють безвідповідальне 
ставлення до навчання, негідну поведінку. В промові “До юнаків про 
слово” він у розпачі змальовує непривабливу картину класної кімнати, 
де учні не слухають промову вчителя, розмовляють, заважають іншим. 
А в промові “До юнаків про килим” Лібаній розповідає моторошні 
історії про знущання над викладачами. Юнаки, котрі мали образу на 
вчителя, намагалися помститися: вони стелили на землю килим, потім 
викладача під крики підкидали догори і на власний розсуд могли його 
або спіймати ще в повітрі, або давали йому впасти. При цьому вони 
глумилися над ним. Тож Лібаній звертається до учнів з переконливими 
словами. Він пояснює нікчемність їх поведінки, закликає до розв’язання 
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конфліктів в інший спосіб (пред’явлення скарг, висування обвинува-
чення) тощо. До речі, Лібаній на початку своєї викладацької діяльності 
поділяв загальновизнану на той час позицію щодо виховання недбай-
ливих учнів: їх треба карати батогами. Він у кількох промовах говорив 
про те, що для деяких учнів побиття є більш дієвим, ніж слова – “Проти 
тих, хто знущався над ним за його викладання” (Or. 62), “Посольське 
слово до Юліана” (Or. 15). Проте з часом він змінює свою думку з 
цього приводу, вважає, що слово є більш доцільним засобом виховання, 
оскільки слово – як дар богів має свою силу, привабливість, ефектив-
ність. 

З промов Лібанія дізнаємося про негативні зміни в житті суспіль-
ства після загибелі Юліана. Він активно виступає з викривальними 
промовами, в яких критикує членів антіохійської курії, представників 
чиновництва, за що і сам потерпає від недоброзичливого ставлення 
декого з влади. Його особливо пригнічує поступовий занепад освіти, 
він визнає зниження привабливості риторичного навчання, конста-
тує зменшення інтересу до грецької мови, яку замінює латинь (Лібаній 
принципово не бажав вивчати останню). Серед багатьох причин кри-
тичного стану освіти, падіння авторитету риторів і красномовства за-
галом Лібаній називає (Or. 62, 32) те, що “заняття це в нехтуванні і не 
приносить ні слави, ні сили, ні доходу” [2, c. 26–27]. Він з обуренням 
констатує (Or. 62, 15), що мізерна плата за труд ритора не схиляють 
“юнацтво до старанної праці” [2, с. 22]. 

Нужденне становище професорів риторики, на відміну від успіш-
них юристів, на думку Лібанія, сприяє падінню інтересу до занять з 
риторики. Він докладає зусиль для збереження риторичної освіти: на-
водить чисельні приклади успішної діяльності своїх учнів в управлінні 
державою, у виконанні обов’язків захисників, які працюють, зберіга-
ючи честь і гідність. Лібаній, як офіційний ритор міста, користувався 
платнею, яка щорічно виплачувалося міською радою. Відповідно до 
указів імператорів Антоніна Пія (Dig. XXVII. 1, 6. § 1–5, 7–8) і Костя-
нтина I (Cod. Theod. XIII. 3, 3; 3, 1) він, як і інші колеги рівного йому 
статусу, був звільнений від усіх видів муніципальних і державних по-
винностей, хоча входив до складу курії Антіохії. Він не вносив коштів 
на утримання міста, був звільнений від військового та квартирного 
постою, не платив податків, не міг бути притягнутий до виконання 
військових обов’язків (aut. 257). Ці ж пільги поширювалися на членів 
сім’ї Лібанія. Як і всі професори вищих шкіл, Лібаній крім платні від 
держави отримував гонорар від учнів, які навчалися у нього. Щоміся-
чний внесок студента відповідно до указу імператора Діоклетіана від 
301 н.е. мав становити 250 денарів. Але любов до риторики, вміння 
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співчувати людям, що потрапили в скрутні ситуації, дозволили Лібанію 
виробити ряд принципів, якими він керувався в оцінці своєї професійної 
діяльності. 

Він не вимагав грошей за навчання з бідних студентів, хоча приді-
ляв їм не менше уваги, ніж платоспроможним (Or. 52, 44 – “До імпе-
ратора, пропозиція закону проти осіб, вхожих до покоїв намісників”), 
він дозволяв замінювати гроші продуктами харчування (Or. 54, 18 – 
“Проти Євстафія, про почесті”) [5]. Лібаній уже у ті часи замислювався 
над платною і безкоштовною освітою. У промові “До імператора проти 
тих, хто напосідає на правителів” (Or. 51, 19) він приходив до висновку, 
що безкоштовна освіта не є ефективною, бо “можливість отримувати 
задарма змушує брати [знання] не з такою готовністю; за що хто не 
вносить плати, за тим не сумує, якщо не набуває”, ті хто мають можли-
вість отримувати задарма знання, працюють не так охоче, бо той “хто 
не вносить плати, про те не вболіває, якщо не набуває” [1, с. 12–14]. 

Водночас Лібаній усіляко намагається змінити принизливе стано-
вище тодішнього педагога-наставника. У “Промові до антіохійців, за 
риторів” (Or. 31, 11–12) він говорить про злигодні вчителів риторики, 
закликає городян “зберегти вчителів красномовства”, бо їх праця сприяє 
“блиску і багатству міста”. Цікавим є зміст його дорікань: “Тепер у них 
(професорів – А. В.) навіть хатинки своєї немає; як шевці, живуть у 
чужих будинках; ...один має лише трьох рабів, інший – двох, а у тре-
тього і того немає; раби ці поводяться зі своїми панами зухвало і за-
розуміло... Бувало, ритори ходили до срібних справ майстрів... Тепер 
же їм доводиться мати справу з булочниками, яким вони залишилися 
винні за хліб, причому вони вічно твердять, що заплатять, і вічно про-
сять у борг знову... Потім, коли борг сильно зросте, а коштів віддати 
нізвідки не передбачається, знявши з жінки, які на ній є сережки або 
браслети, проклинаючи своє ремесло ритора, вони вручають їх булоч-
никам…” [1, с. 221–222]. 

Усе це засвідчує глибоку соціально-культурну й релігійну про-
блематику, підняту Лібанієм, завдячи чому його праці стали яскравим 
відображенням звичаїв, поглядів і традицій тодішньої епохи. 

Висновки. Таким чином, промови й епістолярна спадщина Лібанія 
дають нам чітке уявлення про тонкощі тогочасного життя. Побудовані 
за класичними канонами, вони всебічно розкривають теорію й практику 
ораторського мистецтва. Легка й вишукана класична мова, помірне 
вживання риторичних прийомів – усе це дає підстави говорити про 
Лібанія як про чудового стиліста, що було особливо важливо для пізньо-
античного красномовства. 
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Vasyurina Alla. Late rhetoric: the figure of Libanios at the crossroads of 

times. 
The paper analyzes the basic idea rhetoric heritage of the famous orator of 

late antiquity – Libanios. Attention is focused on his ideological principles, attitude 
to religion, justification of the younger generation education, citizens’ position of 
outstanding follower of Antioch. 
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УДК 14:2–18 
Олександр ЗВІРКО 

РЕЛІГІЯ, ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО 
У ФІЛОСОФСЬКІЙ СИСТЕМІ ІВАНА ФРАНКА: 

СУЧАСНИЙ ВИМІР9 
У статті здійснено спробу проаналізувати філософські погляди Івана Франка 

на релігію, суспільство та людину через призму людського виміру з урахуванням 
досягнень сучасної науки та реалій життя українського народу. Особливий наголос 
зроблено на антропологічному аспекті вчення Франка та його ролі у формуванні 
національної свідомості українців. 

Ключові слова: філософія Івана Франка, релігія, суспільство, творча роль 
людини, національна самосвідомість. 

Постановка проблеми. Іван Якович Франко був однією з найвизна-
чніших постатей не тільки української, а й світової культури. За порів-
няно недовгий вік (прожив 60 років) він написав понад 5 000 різних 
творів українською, польською, німецькою та російською мовами. Його 
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моральні й філософські пошуки, а також творчий доробок мали знач-
ний вплив на формування української нації і з особливою повнотою ві-
дображають характер минулої доби, залишаючись актуальними по 
сьогодні. 

Останнім часом науковці все частіше звертаються до філософсь-
кої спадщини Івана Франка, намагаються дати об’єктивну оцінку його 
поглядам на навколишню дійсність, простежити їх вплив на формування 
ідеології української нації в сучасних умовах. Особливу актуальність 
погляди цього видатного мислителя набувають сьогодні, у кризовий 
період української державності, коли життєво необхідно об’єднати 
зусилля всіх свідомих українців для збереження своєї незалежності і 
визначити шляхи подальшої розбудови національної духовності. 

Аналіз актуальних досліджень. Незважаючи на ряд останніх 
наукових публікацій на зазначену тематику (О. Вертій, Н. Горбач, 
П. Пушик, В. Сабадуха), існує нагальна необхідність розставити акце-
нти у філософських поглядах Івана Франка з урахуванням сучасних 
виявів філософської науки та реалій життя. 

Мета статті – на основі сучасних здобутків гуманітарної науки 
визначити роль, місце та вплив філософської системи Івана Франка на 
сучасну українську суспільну думку. 

Виклад основного матеріалу. На відміну від діячів марксизму, 
І. Франко ставив у центр своїх міркувань людину і бачив у ній коло-
сальну розмаїтість можливих проявів. У своїх творах він подавав 
людину як таку, що перебуває на шляху пошуків свого призначення – 
на шляху трагічному, сповненому великих проривів і страшних падінь. 
У мислителя не було сумнівів щодо того, що саме народ, людський 
загал творить історію і вирішує свою долю [7, с. 234]. 

П. В. Пушик у своїй кандидатській дисертації аргументовано до-
водить, що головним здобутком філософа Франка є гуманістичний 
спосіб постановки питання про людину, розуміння моралі як соціально-
го явища і водночас глибоке занурення в суперечливий духовний світ 
особистості [5, с. 11]. 

Справді, І. Я. Франко розробляє у своїх творах тему праці, трудової 
моралі, ставлячи в центр своєї філософії людину. Для нього людина, 
як неповторна й суверенна особистість, є центром людинознавчих 
проблем творчості, а душа людини є осердям масштабного світогляду. 
Людина для І. Франка – найвища вартість, апогей космічного творчого 
поривання, вінець природного розвою. І осердям Франкового гуманіс-
тичного світогляду, сповненого мудрості і любові, є ідеал усебічно та 
гармонійно розвинутої особистості. Взірцем людської досконалості є 
викристалізуваний символічний образ “цілого чоловіка”, який для 
Івана Франка відзначається єдністю, цілісністю і найвищим ступенем 
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виявлення кращих людських якостей. Загалом же ідеал “цілого чоло-
віка” має не лише теоретично-філософське, а й життєво-практичне зна-
чення. Згідно з концепцією І. Франка, осягнення такого ідеалу цілком 
можливе завдяки науці, праці, доброчинності [5, с. 11]. 

Дивовижним універсалізмом свого генія І. Франко завдячував, 
насамперед, гарячому бажанню “обійняти цілий круг людських інте-
ресів”, аби “не лишитися чужим у жоднім такім питанні, що складається 
на зміст людського життя”, а отже, “бути чоловіком”, та орієнтації на 
загальнолюдські цінності. У своїх творах від використовує релігійні 
образи й сюжети для розкриття задуму композиції. 

Епічна поема “Мойсей” (1905) є по суті викладом філософських 
поглядів Івана Франка щодо ролі особи в історії людства. Образи Аві-
рона й Датана – це образи людей, які є носіями “жолудкових ідей”. 
Вони не бажають шукати шляхів до свободи й особистісного буття, а 
того, хто це робить, намагаються психологічно розчавити, що вони й 
хотіли зробити з Мойсеєм. Якщо Авірон і Датан – це ідеологи юрби, то 
Азазель – демон, чорна людина. Він перевіряє Мойсея на психологічну 
витривалість, інтелектуальну розвиненість, знання потаємних, а тому 
ще не написаних законів суспільного буття. Демон пустелі ставить за-
питання: “Яке право мав Мойсей втручатися в реальний хід історії”? 
Філософською мовою це звучить як проблема взаємин між об’єктивним 
та суб’єктивним в історії. Він звинувачує Мойсея в тому, що той 
нав’язав народові свою суб’єктивну волю [9, с. 67]. 

Мойсей помирає, так і не побачивши реалізації своєї ідеї, але його 
зусилля не марні. Своїми ділами і промовами він збудив народ до дії і 
той досягає поставленої мети – землі “обітованної”. Філософський ви-
сновок поеми – людина не має права бути спонукуваною в житті лише 
потребами власного тіла (стимулом) та вигодою (мотивом), а мусить 
керуватися цінностями, що виходять за межі її тілесного існування. 

На думку Сабодухи В. О., на подібну позицію Франка-філософа 
вплинула віра у марксистське вчення про вирішальну роль народних 
мас в історії [6, с. 84]. Але аналіз змісту поеми “Мойсей” наводить на 
іншу думку: будь-яке суспільство в будь-яку епоху розвивається зу-
силлями особистостей, пасіонаріїв, тобто індивідів, які реально, а не на 
словах, здатні спонукатися інтересами цілого – суспільства. Мойсей 
намагався звільнити свій народ не лише від соціального рабства, а й 
від психологічного та духовного. Авірон та Датан не приймають і не 
можуть зрозуміти високої, але життєво необхідної мети Мойсея. Вони 
виступають як ідеологи несвідомої частини народу, що прагне отри-
мання життєвих радощів “тут і тепер”. Тому правий В. Сабадуха, який 
стверджує, що коли в суспільстві бракує особистостей, тобто в провідній 
верстві починають переважати індивіди посереднього рівня, то така 
нація починає деградувати [6, с. 161]. 
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Філософія Франка породжує досить важливу й актуальну ідею: 
людина носить вічність у своїй уяві, в ілюзіях і думках, а тому в сфері 
духу панує найдорожча різноманітність, яка робить людей несхожими, 
цікавими і дає людям основу для єдності, братерства і любові. Таким 
чином, у філософському плані Франко визнавав людину особистістю. 
Але рушійної сили для розбудови вільної та справедливої української 
держави у тогочасному галицькому суспільстві він не вбачав ні в робіт-
ничому класі, ні в селянстві, яке було малокультурним та неосвіченим, 
ні, навіть, в інтелігенції, яка на той час була не готова очолити народ у 
боротьбі за єднання нації і здобуття незалежності. Виховання особисто-
сті творчого революційного типу було для нього справою майбутнього. 

Ідеї Франка щодо цінності та ролі особистості знайшли своє про-
довження в працях вчених К. Юнга, Е. Фромма, В. Франкля та інших. 
У цьому зв’язку доцільно зазначити, що багато з філософів як до, так і 
після Франка намагалися виділити архетипи особистості. Так, Платон 
виділяв чотири рівні розвитку здібностей людини, Арістотель – три. 
Ф. Ніцше описав тип посереднього рівня розвитку, який домінує сього-
дні у світі. Відомий іспанський філософ Хосе Ортега-і-Гассет виділив 
три ступені соціально-психологічної зрілості індивіда: нижчий, посе-
редній (людина маси) та вищий (добірна людина) [6, с. 29]. 

Українськими філософами О. Ф. Гречаним, В. О. Сабадухою роз-
роблено концепцію рівнів розвитку сутнісних сил людини як новий 
дискурс розуміння людини [6, с. 7]. Залежно від соціально-
психологічних особливостей індивіда він може бути віднесений до 
одного з чотирьох рівнів розвитку: залежного, посереднього, особис-
тісного, геніального. Тільки люди третього та четвертого рівня є твор-
цями суспільного прогресу [6, с. 38–39]. 

Зазначена концепція сутнісних сил людини дає змогу сформулю-
вати українську ідею з погляду антропологічного та суспільного ідеалу. 
Ідеалом людини проголошено індивіда особистісного рівня розвитку 
сутнісних сил, спонукуваного інтересом нації. Ідея чотирьох рівнів 
розвитку сутнісних сил визнає за кожним індивідом потенційне право 
бути особистістю, а тому вимагає ставитися до кожної людини як до 
особистості. Правий В. О. Сабадуха, який вважає, що в сучасних умовах 
антропологічний компонент національної ідеї має бути системоутворю-
вальним, бо формулює вимоги та норми в інших сферах життя людини 
та нації. 

Франко, після незначного періоду захоплення марксизмом, вкрай 
скептично висловився про марксистське вчення. На його думку, воно 
зводиться до кількох непереконливих догм. І. Франко ще на початку 
комуністичного руху зумів розгледіти в ньому симптоми можливих 
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соціальних потрясінь. Мислитель прозрівав тоталітарну сутність кому-
ністичного руху: на його думку, “програма державного соціалізму”, 
при всіх можливих її варіантах, “аж надто часто пахне державним 
деспотизмом та уніформізмом, що проведений справді в життя міг 
би статися великим гальмом розвою або джерелом нових революцій” 
[7, с. 234]. 

Уособленням соціальної та громадської рівності у І. Франка, так 
само, як і в М. Драгоманова, є громада, але цю форму суспільного 
буття наповнено іншим змістом. І. Франко розглядає громаду як умову 
виховання та розвитку здібностей її членів [10, с. 137], яка не обмежує 
свободу діяльності індивіда, а лише слідкує, щоб було дотримано 
принципу справедливості. Він звертає увагу на те, що громада зали-
шає “кождому неограничену свободу слова, навчання, способу життя 
<...> і розвитку...” [10, с. 137]. Філософ розуміє, що всі подробиці 
життєдіяльності громади передбачити неможливо, головне – це 
розв’язати принципові питання. “Як будуть в тім будущім ладі устро-
єні різні подробиці, напр., розділ спільно напрацьованого добра, обміна, 
навчання і т.д., се діла менше важні. Вони будуть уладжені по-
людські, скоро люди перестануть бути панами і слугами, а стануть 
тільки людьми” [10, с. 139]. Отже, громада у І. Франка водночас є ре-
гулятором справедливості й виконує виховні функції. 

І. Франко, не будучи юристом за фахом і не вдаючись до оцінки 
типів праворозуміння, виявляв схильність до інтегрування елементів 
природно-правового, соціологічного і формально-догматичного пра-
вопізнання (права людини розглядав як природне явище, захищав гід-
ність людини незалежно від соціального становища, національної і 
релігійної належності; соціальне середовище вважав системою сфер, у 
яких відбувається формування права в процесі спілкування і співпраці 
людей; державі, її уповноваженим органам відводив відповідальну 
роль у формалізації права, санкціонуванні, встановленні, зміні чи відміні 
правових норм. 

Для І. Франка історія виникнення права, принципи його розвитку 
слугували відправним пунктом для з’ясування сутності самого права. 
Учений визнавав, що право не залишається незмінним у своєму розви-
тку, а підпорядковується прогресу історичної еволюції. Кожній епосі 
властиве, як зазначав І. Франко, характерне тільки для неї розуміння 
права. Зміна соціальних традицій та пануючих у суспільстві уявлень 
про справедливість, рівність і свободу впливають на зміну ціннісної 
сутності права. Учений розглядав право як одне зі складних явищ 
об’єктивної реальності, з властивою йому традицією, культурою та істо-
рією. У поглядах І.Франка щодо сутності права визначальним є прикла-
дний аспект. Він розумів право як таке, що пронизане ідеями гуманності 
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та справедливості, регулює відносини між людьми, забезпечує волю і 
недоторканність особи. 

Іван Франко з однаковою ретельністю та відповідальністю займа-
вся різного рівня й значення роботою. Його твори поєднують в собі 
філософію і публіцистику, літературу й журналістику, соціологію і 
психологію, та спільним для них є загальнолюдська мораль. 

Головний закон людяності у формуванні Франка: неробство – 
зло, праця – добро. Праця – єдине, що здатне творити і вдосконалюва-
ти людську душу, вселяти в неї почуття гідності і правди. Але жити 
лише для праці неможливо, вважав Франко. У його творчості постійно 
виступають дві взаємозалежні сили: це пісня і праця, дух і матерія, 
книжка і хліб. Його філософським поглядам притаманна діалектико-
матеріалістична оцінка. 

Узгоджена праця людей, їх братерська взаємна любов формують 
етичний ідеал І. Франка, яким є всебічно вихована особистість, її пов-
на свобода. В основі цього ідеалу є природний потяг людини до добра, 
прагнення єдності з іншими людьми. Гуманізм, солідарність, любов 
до собі подібних – ось критерій морального та суспільного прогресу. 
Суспільний прогрес невідривний від морального прогресу і навпаки. 
Розвиток моралі ніяк не можна відривати від розвитку суспільства в 
цілому, бо моральність, яка базується на науковій основі, може існу-
вати лише як прояв волі окремої особи. А це пов’язано з високим роз-
витком культури взагалі, який навчить людей бути чесними не під 
впливом кари та винагороди, а заради самого добра. 

У авторефераті дисертації П. Пушика доводиться, що проблеми 
добра і зла, свободи, сенсу життя, які порушував у своїх творах мис-
литель, не лише продовжують традиції гуманістично-екзистенціальної 
філософії, але і збагачують їх, наповнивши соціальним змістом; вста-
новлено зумовленість формування нового для світогляду кінця XIX – 
початку XX століть трактування сенсу життя людини як активної осо-
би. Сенс життя, щастя для І. Франка – це альтруїстична праця для ін-
ших, на благо людства [5, с. 7]. 

Предметом наукових зацікавлень вченого була релігія, котру він 
розглядав як важливий чинник духовної і народної культури. І.Франко, 
на думку деяких фахівців [7, с. 235], постав найбільшим в Україні знав-
цем апокрифічної літератури (тобто релігійних текстів, не канонізованих 
церквою). Він висловлював і критичні зауваження щодо діяльності 
певних клерикальних кіл. Проте в релігії загалом вбачав моральну 
опору людства, нічим незаміниму і в часи лихоліть, і в мирну добу. 

Іван Франко вважав правом кожного сповідувати чи не сповіду-
вати те чи інше релігійне вчення, належати чи не належати до тих чи 
інших віросповідань і релігійних рухів. Однак то має бути особистою 
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справою самих громадян. Держава не повинна втручатися в ці справи 
тому, що релігійні вчення побудовані не на наукових знаннях, а на вірі. 
Водночас І. Франко виступав проти вивчення релігійних догм у школах, 
оскільки це суперечить здоровому духовному розвитку дитини та фор-
муванню її справді наукового світогляду [1, с. 215–216]. 

П. В. Пушик розглядає складні й суперечливі погляди мислителя 
на релігію, яка, на його думку, виступала одним із основних джерел 
розвитку цивілізації. Він доводить, що І. Франко повністю виправдовує 
існування релігії, підкреслюючи, що релігійні уявлення надають людині 
стимул не лише творити мистецтво, чинити за моральними принципами, 
а й, більше того, розвиватись як індивідуальність, відчувати себе силь-
ною особистістю, бо тільки релігійність розкриває внутрішню сутність і 
показує ступінь чи рівень людяності [7, c. 10]. 

Період творчості І. Франка в 1900–1907 роках Б. Тихолаз визначає 
як “філософію “влади творчого духу” та національної ідеї” [8, с. 82], 
загальною характеристикою якого є те, що мислитель остаточно пере-
ходить на позиції національної ідеї. 

Іван Франко не зараховував себе до певної філософської течії 
свого часу – марксизму, позитивізму, махізму, дарвінізму тощо, а тво-
рить власну складну й водночас оригінальну філософську концепцію. 

Свої філософські погляди І. Франко називає раціоналізмом. При-
чому український мислитель сприймає цей раціоналізм як філософський 
напрям, що визнає розум основою пізнання та поведінки людей. Саме 
свій раціоналізм І. Франко протиставляє ірраціоналізмові та різного 
роду ідеалістичним системам: Ф. Ніцше, А. Шопенгауера та ін. 

Соціально-політичні, морально-етичні погляди І. Франка утвер-
джують його як оригінального мислителя, філософія якого органічно 
включила в себе кращі сторони новітньої філософії та природознавст-
ва, демонструють широту його ерудиції та нестандартність мислення. 
Все це робить І. Я. Франка визначною постаттю в історії української 
філософії. 

Етична спадщина І. Франка, витримавши перевірку часом, сприяє 
утвердженню в суспільстві високих моральних ідеалів та гуманістичних 
цінностей. 

Викладені погляди Каменяра можна назвати філософською систе-
мою, хоча він не залишив нам у спадок цілісного викладу своїх погля-
дів у вигляді узагальнюючої філософської праці. Сучасні франкознавці 
уникають називати його філософські погляди системою. Хоча, на нашу 
думку, такий підхід принижує цінність філософії Франка і не відповідає 
його місцю та ролі у колі українських мислителів кінця ХІХ – початку 
ХХ століття. 
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Філософські ідеї Івана Франка є визначальною детермінантою 
національного відродження України та національної ідентичності, що 
набуває особливого значення в умовах входження України до Євро-
пейського простору, її розвитку у складних економічних і соціокуль-
турних умовах тривалої кризи сьогодення. Вони набули подальшого 
розвитку в сучасних концепціях особистісного буття, людського вимі-
ру і продовжують впливати на процеси духовного життя українського 
суспільства. 

Все частіше сучасні українські науковці звертаються до філософсь-
кої спадщини Івана Франка, особливо до його поглядів на національну 
ідею, роль інтелігенції в розбудові держави та просвіти народу, суспіль-
ний прогрес, релігію, що не втратили актуальності до сього часу, майже 
через сто років після смерті великого українського мислителя. 

Висновки. Філософія Франка – це яскраве втілення філософії укра-
їнського духу початку кінця ХІХ – поч. ХХ ст., продовження гуманісти-
чних філософських традицій Івана Вишенського, Григорія Сковороди, 
Тараса Шевченка, в центрі вчення яких перебуває людина як духовна 
творча істота. 

Природа, суспільство, людина, релігія, національна ідея, етика 
та естетика, політика та культура, економіка, література, держава та 
право – ось далеко не всі об’єкти наукового дослідження Івана Франка. 
Універсальний, енциклопедичний масштаб діяльності цього вченого 
та мислителя вражає і ставить його в один ряд із видатними енцикло-
педистами минулого. 

Філософські погляди Івана Франка становлять систему світогля-
ду, багато положень якої не втратили своєї актуальності і в наші часи, 
на початку ХХІ століття, за умов здобуття й розбудови самостійної 
української державності. 
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“МОНАРХІЗМ” Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО: 
ГІПОТЕЗИ ТА РЕАЛІЇ10 

Розглянуто республіканські та монархічні погляди козацтва на державне 
будівництво Гетьманщини. Аналізуються політичні дії та ідеї Б. Хмельницького 
у спробі побудови династичного правління в Україні. Здійснюється розгляд клану 
Хмельницьких. 

Ключові слова: династична історія, гетьманська форма правління, козаць-
кий суверенітет. 

Постановка проблеми. В українській історії ХVІІ століття – це 
період, насичений неоднозначними подіями, що відновили ідею дер-
жавного будівництва на українській землі. Але, при цьому, аналізуючи 
хід національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького, 
                                           
© Алла Зякун, 2014 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

95 

постає питання: чи готові були представники нової козацько-шляхетської 
еліти реалізувати цю ідею як ідею самостійної Української держави. 
Чи, можливо, існували інші “державні варіанти” та їх відображення в 
реальній реалізації? Відлуння часу не дозволяє нам дати вичерпну від-
повідь, але окремі аспекти все ж таки можна з’ясувати. 

Аналіз актуальних досліджень. Національно-визвольна війна 
українського народу середини ХVІІ століття, як і постать Богдана 
Хмельницького теми, які достатньо висвітлені в історіографії почи-
наючи ще з ХІХ століття [8; 13; 16–17; 19; 21; 22; 30; 31; 35; 39; 41]. 
Ідея ж державного будівництва, як і механізми її здійснення, розгля-
далися істориками в основному через дипломатичні відносини Б. Хме-
льницького [1; 2; 4–7; 14; 20; 23–24; 27; 28; 32; 33; 36–38; 40], то ж з 
погляду династичної історії такі розвідки мало відомі [9; 25–26; 29; 34]. 

Мета статті: розглянути ідею державного будівництва Богдана 
Хмельницького з погляду династичної історії. 

Виклад основного матеріалу. Піднімаючи повстання, козацтво 
не знало, чи буде спроможне вибороти ідею власної держави і голов-
не, якою буде ця держава. Звертаючись до джерел, на початковому 
етапі війни гетьман та його соратники розглядали лише ідею політич-
ної автономії для козацького регіону в межах Речі Посполитої. Споча-
тку реалізовувалася ця ідея через висунуті вимоги до польського 
уряду, виведення польських військ з території України та ліквідації тут 
“управління Речі Посполитої”, права “укладати договори з іноземцями й 
зарубіжними монархами і робити все, що лише забагнеться їхній волі і 
бажанню”. За три місяця військових дій 1648 року вимоги козацтва 
набули конкретності – “створення по Білу Церкву й Умань удільної, з 
визначеними кордонами, держави” [15, с. 48]. На думку В. Степанко-
ва, хоч на обмеженій території і залежній від Польщі, але вперше бу-
ло сформульовано ідею створення національної держави. Під цим 
впливом серед шляхти почали поширюватися відомості про наміри 
Б. Хмельницького відновити Українську державу й проголосити се-
бе її монархом [33]. І це було не без підстав, бо саме з червня 1648 р. 
Хмельницький у своїй титулатурі замість “гетьман” або “старший” з 
додаванням слів “із Військом його Королівської милості Запорозьким” 
почав підписуватися просто “гетьман з Військом Запорозьким”, без 
згадки про підданство “Його Королівській Милості” [10, с. 52–53]. 
Ще одне підтвердження намірів Хмельницького будувати власну дер-
жаву знаходимо в повідомленні Холмського єпископа поморському 
підкоморію, що датується 8 червня 1648 р. “Він уже іменує себе князем 
київським і руським, просуваючись далі, хоче центр війни заснувати 
під Володимиром” [11, с. 44]. Як бачимо, використання титулу гетьман 
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та князь вказує на те, що Б. Хмельницький починає формувати ідею 
монархічного правління на звільнених українських територіях, визначає 
релігійну політику на цих землях, яка абсолютно суперечила ставленню 
до церкви з боку королівської влади. Більше того, новий король Речі 
Посполитої Ян ІІ Казимир видає універсал про збереження давніх 
“рицарських прав” Війська Запорозького та затверджує Б. Хмельниць-
кого на гетьманстві, виславши йому свої інсигнії – булаву та корогву з 
написом “Ioannes Casimirus rex” [8, с. 119–120]. 

Ідея українського династичного самодержавства гетьманської доби 
є питання дискусійне. На початку ХХ ст. В. Липинський стверджував, 
що “забезпечення будуччини державности української Гетьман бачив 
тільки в дідичній і міцній гетьманській владі, в створенню і скріпленню 
абсолютистичної української монархії” [20, с. 188]. Цю ідею також пі-
дтримали І. Крип’якевич [19, с. 144–145] і Д. Дорошенко [12, с. 254, 
264–265, 279]. Проти ідеї “некоронованого монарха України” висту-
пив М. Грушевський, який вважав “теорію гетьманського монархізму 
… невдалим винаходом” [8, с. 1 369] і трактує Б. Хмельницького не як 
монарха України, а як людину, що очолив “суверену державу в проти-
ставленню до тодішнього роялізму – планам автономії козацької 
України в безпосередній владі короля” [8, с. 1 486]. З цього приводу 
спробуймо розібратися, якою ж вбачалася українська держава гетьману 
та козацтву? 

Отже, національно-визвольний характер подій 1648–1649 рр. сві-
дчить про початкові наміри гетьмана та його соратників розбудовувати 
республіканські ідеї управління державою, з сильною аристократичною 
владою на зразок польської. Козацтво очікувало на патріотичну підт-
римку не тільки низів, а й сполонізованої та окатоличеної шляхти, яка 
перейде на бік українського народу й очолить боротьбу за незалеж-
ність. Саме з цих міркувань гетьман робив спроби налагодити стосунки 
з князями І. Вишневецьким та В. Заславським, київським воєводою 
Я. Тишкевичем, коронним стражником С. Лащем [10, с. 43–44, 47, 
59–63]. Прикро, але українська еліта в більшості не сприйняла ідею 
створення Українського князівства і виступила проти власного пов-
сталого народу. Наприклад, В. Степанков називає І. Вишневецького 
“ідеологом і вождем найбільш непримиренних і шовіністично настроє-
них супроти козацької України магнато-шляхетських кіл Речі Пос-
политої” [33]. А брацлавський воєвода А. Кисіль, що був єдиним 
православним сенатором у польському сеймі, у листі до гнєзненського 
архієпископа М. Лубенського називав Б. Хмельницького “нечестивим 
Тамерланом”, бо “раби тепер панують над нами, засновують з ним нове 
князівство” [3, с. 27]. Визнання українською аристократією Польщі 
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вітчизною, а свій народ ворогом прискорює визрівання ідеї необхідності 
розгрому Речі Посполитої та створення власної держави на території, 
що виходила за межі козацького регіону. 

Про роль і вплив Б. Хмельницького на формування держави зга-
дувалося вже не одноразово в сучасній історіографії. Слід відзначити, 
що на початку свого гетьманування Хмельницький не раз стикався з 
проявом неповаги до своїх наказів, особливо з боку наказного гетьма-
на М. Кривоноса. Однак, завдяки особистій харизмі, гетьман зумів 
зміцнити монархічне начало в козацькій Україні та приборкати де-
мократично-охлократичні тенденції деяких козацьких ватажків, які 
протягом 1648 року 5 разів скликали чорну раду і надалі піднімали 
антигетьманські виступи 1649, 1650, 1651 років. Згодом гетьман уже 
заявляв, що “не така у нас тепер справа, як це було здавна у Війську 
Запорозькому, бо я з черню не раджуся і з нею не спілкуюся” [33]. 
Як бачимо, Хмельницький почав змінювати козацькі усталені традиції. 
По-перше, він поширив свій вплив не лише до Білої Церкви, як того 
хотіло козацтво, а й на етнографічні межі розселення русинів. По-друге, 
гетьманський уряд перебрав на себе політичні права козацької голоти, 
яка за давнім звичаєвим правом вважала себе окремою політичною 
силою. Отже, традиційна козацька демократія обмежувалася, натомість 
посилювалася влада козацької старшини і самого гетьмана. А якщо 
взяти до уваги той факт, що Хмельницький почав формувати власний 
родовий клан (православний за конфесійною приналежністю), то і 
взагалі можна говорити про реалізацію династичних інтересів. 

З точки зору тогочасної династичної легітимності більшість єв-
ропейських держав (були королівствами) мали монархію. Московією 
правив цар, а в Туреччині та Криму, відповідно, султан і хан. У деяких 
країнах Східної Європи зберігалося суто територіальне титулування 
місцевих правителів: в Молдавії – господар, в Сербії – деспот, у Вене-
ції – дож, в Трансільванії – князь. До цього типу, на думку В. Потуль-
ницького, належав і титул гетьмана Війська Запорозького, який був 
водночас і володарем, і головнокомандувачем, хоча, як і польський 
король, перед започаткуванням Б. Хмельницьким політики державного 
династичного легітимізму, був обраним на певний термін правителем 
[26, с. 6]. Тобто, Хмельницький як голова держави міг реалізувати 
своє правління вибравши одну із форм династичної легітимності або 
титул “короля русів” або “гетьмана”. Під час гетьманського тріумфу у 
Києві 1649 року єрусалимський патріарх Паїсій висунув пропозицію 
коронувати Хмельницького “королем русів”, однак Богдан “не наважив-
ся піти на цей крок, мотивуючи відмову сумнівами такого порядку, що 



Збірник наукових праць. 2014. Випуск 7  

98 

він не належить до царського чи королівського роду, а відтак не може 
претендувати на корону” [26, с. 7]. 

Враховуючи те, що козацтво у ХVІІ ст. привертало до себе ува-
гу як військово-політичне формування з демократичними цінностя-
ми, Хмельницький вибрав новий гетьманський, а не старий князівсько-
королівський різновид українського династичного легітимізму, хоча і 
не полишав спроб підняти свій рід до монархічного. Про це свідчать 
спроби гетьмана породичатися з князівськими родами Молдавії та 
Московії. На це вказує й Потульницький, що на той час існували лише 
дві країни з православною законною династією, які могли, б дати ди-
настичну легітимність новій східнохристиянській державі – Війську 
Запорозькому. Це – Молдавія та Московія [26, с. 8]. У контексті молдав-
ської політики Хмельницький проводив ідею утвердження нової україн-
ської династії від пануючого дому молдавського господаря Василя 
Лупула. Із цією метою гетьман здійснює одруження свого старшого 
сина Тимоша з молодшою донькою молдавського правителя – Розан-
дою. Однак подальшу реалізацію спільної українсько-молдавської 
династичної єдності унеможливила загибель гетьманича у Сучавській 
битві 1653 р. Відкинувши після смерті сина молдавську династичну 
карту, Б. Хмельницький активізує українсько-московські стосунки як 
джерело продовження політики українського династичного легітимізму. 
На думку Я. Дашкевича, у 1654 р. Богдан нібито сватав одну зі своїх до-
ньок за сина брата московської цариці Марії Милославської [9, с. 54]. 

Як бачимо, Хмельницький виношував династичні задуми і вивів 
новий механізм затвердження наступного гетьмана з настанови попе-
реднього, передавши булаву молодшому синові Юрію. Акт проголо-
шення нового гетьмана був сприйнятий європейськими монархами і 
першим це засвідчив шведський король Карл-Ґустав. В офіційному 
листі до Б. Хмельницького від 6 серпня 1657 р. він поздоровив українсь-
кого володаря з проголошенням його сина гетьманом [8, с. 1 369]. Це 
проголошення, а не вибір чи призначення, отримало визнання Московії, 
Молдавії, Волощини, Трансільванії, Бранденбурга та інших союзників 
Б. Хмельницького, що вказувало на утворення нової монархічної ди-
настії в Європі. На думку В. Потульницького, Б. Хмельницький за 
сприяння Молдавії в 1652 р. здійснив перший в історії Гетьманщини 
шлюбно-династичний союз, а за підтримки Москви в 1657 р. заснував 
першу українську гетьманську династію, передавши булаву своєму 
синові та спадкоємцеві за згоди всієї старшини, війська та суспільства 
[26, с. 9]. Єдино прикро, що ідея, виношувана Хмельницьким про динас-
тичну форму правління, скріплена міцною шлюбною дипломатією, так і 
не здійснилася. Про це наступні наші міркування. 
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Отже, чому український монархізм за доби Гетьманщини не задек-
ларував свого існування? Можливо через те, що династизм Хмельниць-
кого не набув логічного структурного оформлення. І тут потрібно 
з’ясувати родові та династичні зв’язки сім’ї Хмельницьких, враховуючи 
таке поняття, як клан. Враховуючи тогочасну дійсність можемо гово-
рити, що клан Хмельницького це: перш за все, об’єднання представ-
ників роду посвоячених кровно; по-друге, посвоячених представників 
інших родин, пов’язаних з родом Хмельницьких за допомогою актуаль-
них чи колишніх шлюбів; по-третє, представники, приєднані обрядо-
вими зв’язками (по лініях кумівства, хрещених батьків-матерів-дітей); 
по-четверте, представники, об’єднані геральдичними зв’язками, тобто 
близькість родин, що вживали однакові герби, при цьому шляхетний 
основоположник роду був спільним для багатьох родів, які вживали 
аналогічний чи незначно модифікований герб, або, що цей же осново-
положник чи його спадкоємці виступили в ролі патронів інших родів, 
передаючи їм свій герб. У випадку Хмельницьких їх генеалогія є дис-
кусійною. Ярослав Дашкевич помітив, що автор “Історії Русів” у кінці 
ХVІІІ ст. накреслив родовід Б. Хмельницького, по батьківській лінії – 
нащадок козацького гетьмана Венжика Хмельницького, а по материн-
ській – онук Федора-Богдана Свірговського, який начебто гетьману-
вав у 1576 – 1579 рр. От тільки у виданому в 1991 році українському 
перекладі “Історії Русів” відповідне місце з незрозумілих причин було 
пропущено [9, с. 52]. 

Беручи до уваги перші дві характеристики, визначимо ядро клану – 
сім’ю Б. Хмельницького. Відомо, що Богдан женився тричі. Першою 
жінкою була Ганна Сомко, сестра лівобережного наказного гетьмана 
Якима Сомка (1661–1663), яка померла між 1645–1647 рр. В цьому 
шлюбі були народжені троє синів – Тиміш, Юрій, найменший невідо-
мий, помер малолітнім, і чотири, а то й більше доньок. У 1648 році в 
Чигирині Б. Хмельницький обвінчався з Мотроною Чаплинською, яка на 
той момент ще не була розлученою з Чаплинськким (той, що зруйну-
вав Суботів). У 1649 р. в Києві єрусалимський патріарх Паїсій повторив 
обряд шлюбу, та це не врятувало стосунки, в 1651 р. за подружню зраду 
Мотрону було повішено за наказом Тиміша. У цей же 1651 рік у Кор-
суні Богдан оженився втретє з Ганною Золотаренко, сестрою полков-
ників Івана та Василя Золотаренків. Ганна приєднала до сімейного 
клану Хмельницьких дітей від свого першого шлюбу. Свого чоловіка, 
Б. Хмельницького, вона пережила на 10 років і померла в 1667 р. чер-
ницею Печерського жіночого монастиря. 

Якщо підсумовувати інформацію, що відома про дітей Б. Хмельни-
цького то, звичайно, найбільше сподівань гетьман покладав на старшого 
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свого сина Тимоша. Династичний шлюб Тимоша у 1652 р. з донькою 
молдавського господаря Василія Лупула Розандою був далекоглядною 
політичною комбінацією. Справа в тім, що Тиміш міг тепер не тільки 
претендувати на молдавський престол, а й посвоячився з правителем 
Литви Янушем Радзивіллом, який у 1645 р. одружився з старшою сест-
рою Розанди Оленою. Смерть Тимоша у 1653 р. розірвала цей напря-
мок династичних зв’язків, але Розанда зайняла певне місце в клані як 
мати двох дітей-близнят Тимоша, що народилися у 1653 р. Вдруге Ро-
занда вийшла заміж за шляхтича Андре де Бюї, що покозачився під 
прізвищем Антоновського. В 1685 р. вона померла в Молдавії. Про її 
синів, нащадків Тимоша, сказати нічого не можна – їх долі залиши-
лись невідомі. Існують фрагментарні й непідтверджені дані про вбив-
ство їх розбійниками на берегах Дністра. Юрій Хмельницький, якому 
помираючий гетьман передав булаву, сподівань батька не виправдав. 
Він не зміг реалізувати ідею династичності клану Хмельницький, бо 
не мав політичного та військового хисту. Особисте життя його теж не 
вдалося, Дашкевич вказує на фізичну неповноцінність, через яку він не 
міг оженитися і мати дітей [9, с. 53–54]. У 1685 р. Юрій був убитий. 

Щодо доньок Б. Хмельницького, які могли б продовжити династію, 
відомостей не так-то й багато. Одна з старших доньок Б. Хмельницько-
го, Олена, двічі виходила заміж. Її першим чоловіком був полковник 
Данило Виговський, брат гетьмана Івана Виговського (1657–1659). 
В цьому шлюбі було народжено двох синів – Юрія та Василя. Другим 
її чоловіком у 1660 р. став генеральний писар, а згодом гетьман Павло 
Тетеря (1662–1665). За джерелами, честолюбство довело Олену до ро-
злучення з чоловіком, після якого вона перейшла в уніатство та стала 
черницею. Про інших доньок відомо, що Степанида вийшла заміж за 
могилівського полковника Івана Нечая, донька Катерина була втягнута в 
батьківські династичні проекти 1654 р., зокрема, в кінці літа 1654 р. 
Б. Хмельницький сватав доньку за Мігая, який був претендентом на 
молдавський престол та водночас сином волоського господаря Ніколає 
Петрашку. Коли цей план не вдався, гетьман розробив новий династи-
чний проект – шлюб доньки з племінником Трансільванського князя 
Юрія ІІ Ракоці. Та цей проект також не мав успіху. Далі Катерина зга-
дується вже під час хвороби гетьмана в 1657 р. як його доглядальниця. 

Досліджуючи сім’ю Б. Хмельницького, Ярослав Дашкевич згадує 
інших гетьманських дочок, імена яких точно не визначені. Одна з них 
була заміжжю за Лук’яном Мовчаном і мала сина Федора, який згодом 
був стародубським та прилуцьким полковником. Інша донька була жін-
кою корсунського сотника Блиська, що загинув у 1654 р. Ще один зять 
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Хмельницького на ім’я Павло згадується у 1649 р., але чоловіком якої 
Богданової доньки він був, невідомо [9, с. 54]. Можемо лише конста-
тувати, що достоменно не відомо навіть те, скільки доньок залишив по 
собі Б. Хмельницький. 

А тепер про посвоячених представників роду Хмельницьких. 
Більшість із них належала до старшинської верхівки та відігравала 
політичну роль у військово-цивільній адміністрації та дипломатичній 
службі. Так, Б. Хмельницький мав двох чи трьох братів і сестру. Один 
брат Богдана невідомого імені був сосницьким полковником 1648 р. 
Інший рідний брат по матері (від другого чоловіка) Григорій Ставець-
кий, який прийняв прізвище Хмельницький, був на службі в Білгороді. 
Він мав сина Федора, крім нього пасербів Івана та Оникія і пасербиць 
Гафію та Параскеву, теж Хмельницьких [3, с. 295–296]. Сестра Богдана 
невідомого імені була заміжжю за Павлом (прізвище невідоме), на 
якого 1649 р. вказували як на дорадника гетьмана [3, с. 280]. Двоюрід-
ний брат (або племінник) Захарій Хмельницький у 1648 р. був послом до 
Варшави. Племінники – Павло Яненко (також Янович, Янченко) Хмель-
ницький був київським полковником 1654–1656 рр. та в 1657–1659 рр., 
а Іван Яненко Хмельницький – чигиринським полковником у 1679 році 
[9, с. 55]. Тому можемо припустити, що Богдан Хмельницький мав 
брата Івана або Яна. 

Збереглися ще відомості про далеких родичів Богдана, ступінь 
спорідненості з якими не дуже з’ясований. Це Марія Хмельницька, 
жінка прилуцького полковника Івана Стороженка. Пасерб Кіндрат 
Якимович, що був у складі посольства до Москви 1654 р., інший пасерб, 
Данило, супроводжував посольство В. Бутурліна 1654 р. від Ніжина 
до Путивля, та племінник, Андрій Проскуренко, що був при гетьман-
ському дворі в 1653 р. [29, с. 386]. Завершуючи, слід відзначити, що 
участь родичів Богдана Хмельницького в дипломатичній службі, як у 
складі посольств, так і в супроводі чужих послів, підкреслювала зна-
чення цієї родини та довіру козацтва. 

Щодо представників клану приєднаних релігійно-обрядовими 
зв’язками, то обидва куми Богдана, Станіслав-Михайло Кричевський 
та Станiслав Любовидзький, були видатними військовими діячами. 
Друга жінка Хмельницького була кумою полковника Дмитра Нечая, а 
зять Павло Тетеря був ще хрещеним сином гетьмана. А це говорить 
про те, що віддалене коло клану відігравало власну політичну роль. 
Гербове ж посвоячення Хмельницьких майже не досліджене через не-
визначеність походження роду та геральдичних питань, пов’язаних із 
гербом Хмельницьких. Як підсумок: дослідження родини Хмельницьких 
вказують, “що на момент смерті гетьмана весь цей клан охоплював 



Збірник наукових праць. 2014. Випуск 7  

102 

не менше тридцяти осіб, а через десять років, по тому, розрісся до 
п’ятдесяти” [29, с. 375–397]. То ж не підлягає сумніву, що тема впливу 
рідних Богдана Хмельницького на важелі влади в Гетьманщині, як за 
життя гетьмана, так і після його смерті, це проблема, яка в історіогра-
фії є у глибокій тіні та вимагає подальшого вивчення. 

Висновки. Мабуть, не треба сумніватись у тому, що Богдан Хмель-
ницький свідомо проводив політику зміцнення свого внутрішнього 
впливу (шляхом шлюбів) у старшинській верхівці та зовнішнього, 
розвиваючи концепцію позаукраїнських (Молдавія, Трансільванія, 
Московія) династичних зв’язків. У його політичній діяльності про-
стежується ідея утворення спадкової козацької монархії та одночасно 
формування вузького прошарку нової української аристократії – козаць-
кої старшини. Тому ідейною основою політики державного будівництва 
стало поєднання гетьманом союзу шляхти та козацтва як двох рівних 
взаємодоповнюючих українських еліт. Саме Б. Хмельницькій став пе-
ршим українським політичним діячем, який успішно замінив давню 
князівсько-королівську форму династичного правління в Україні на 
нову гетьманську. І хоча цей досвід був не тривалий, проте він засвідчив 
право та спроможність українського народу на власне державотворення 
саме в гетьманській формі. 
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Summary 
Zyakun Alla. “Monarchism” of B. Khmelnitsky: hypotheses and reality. 

In the article were analyzed B. Khmelnitsky’s actions which were directed 
to the strengthening of his internal influence (through the marriage) and external 
influence by developing the concept outside Ukrainian (Moldavia, Transylvania, 
Moskovia) dynastic ties. It was traced the idea of formation of hereditary Cossack’s 
monarchy and at the same time forming a small group of new Ukrainian aris-
tocracy – Cossacks. The main attention was that the ideological basis of the policy 
of state building in Hetmanate was the combination of union between the gentry and 
Cossacks as two equal complementary Ukrainian elites. The role of B. Khmelnitsky, 
as the first Ukrainian political figure, who successfully replaced the old princely 
and royal form of dynastyc government in Ukraine to a new hetman form were 
discovered. 

Keywords: dynastic history, Hetman’s form of government, the sovereignty 
of Cossacks, the family clan. 
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УДК 94(438+477) 
Іван МОЗГОВИЙ 

СІЧНЕВЕ ПОВСТАННЯ В ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНА11 
У статті аналізуються причини, передумови й обставини антимосковського 

повстання в Польщі в 1863–1864 рр. Акцентується увага на підтримці повстання 
українським населенням на Правобережній Україні, ролі релігійного фактора в 
цьому процесі. З’ясовуються причини розходжень між основними “крилами” пов-
станців. Показується значення повстання для розвитку добросусідських відносин 
українського та польського народів, єднання їх зусиль у боротьбі зі спільним воро-
гом-загарбником. 

Ключові слова: Польща, Україна, духовенство, збройне повстання, національно-
визвольний рух. 

Постановка проблеми. Становлення незалежної Української дер-
жави, шалений спротив цьому процесу з боку московських шовіністів, 
а водночас пошуки наших созників ще більше актуалізують у ці дні 
питання євроінтеграції, прагнення українців жити власним вільним 
життям, незважаючи на підступні дії злочинних окупантів. У цьому 
процесі захисту національних інтересів України велику роль відіграє роз-
вінчання імперських міфів минулого та пошуків відповіді на причини 
європейського майбуття України. Нині зрозуміло, що свого часу ро-
сійська влада надзвичайно вміло скористалася спонтанною українсько-
польською неприязню та ворожнечею, аби всіляко поглибити й усклад-
нити мимовільні україно-польські суперечності та скористатися цим за-
для реалізації своїх підступних імперських планів. Тож нині так 
важливо показати справджнє підґрунтя тих міждержавних відносин, які 
мають доленосне значення для України сьогодні. 

Аналіз актуальних досліджень. Тема польського національного 
руху ХІХ ст. здавалося б достатньо осліджена в історичній літературі. 
Вивчались різні аспекти та складові цього руху, в тому числі й участь 
у ньому українських діячів, його підтримка на території України, ви-
користання козацької тематики й інших тем української історії для 
залучення до лав польського національного руху українців. Під час 
підготовки і самого польського виступу (повстання) 1863–1864 у Вар-
шаві був створений Центральний національний комітет, який зго-
дом став Національним урядом, з котрим співпрацювали й українські 
діячі. До українських епізодів у Січневому повстанні звертаються Бен-
дюг В. (хроніка очима православних авторів) [3], Земський Ю. [6], 
Колянчук О. [7], Ярмошик І. (“Листопадове” (1830–1831) та Січневе 
(1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису 
“Rocznik Wołński” (1930-ті роки) та ін. 

                                           
© Іван Мозговий, 2014 
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З представників польської еміграції створювалася розвинена ме-
режа її підпільних відділень, які мали різні назви – Уряди, Агентства, 
Комітети та ін. і діяли, крім Російської імперії, у різних країнах – Фран-
ції, Румунії, Османській та Австрійській імперіях. Польські емігранти 
підтримували учасників виступу коштами, зброєю, формуванням воє-
нізованих груп. Найбільш активним у цьому плані виявився центр у 
Добруджі (тоді Османська імперія). Бачинська О. пропонує увазі читачів 
два документи, які демонструють діяльність польських емігрантів у 
Галаці для підтримки польського виступу 1863 р. [1]. 

Метою статті є узагальнюючий аналіз причини, передумов і об-
ставин національно-визвольного повстання в Польщі в 1863–1864 та 
його підтримка українським населенням Правобережної України на тлі 
релігійних відносин того часу. 

Виклад основного матеріалу. Наприкінці 1850-х провідні полі-
тичні кола Польщі, які надихалися змінами в тогочасній Європі, зок-
рема, об’єднанням Італії, активізували діяльність, спрямовану на 
відродження власної державності. Згідно зі своїми політичними пог-
лядами, на кінець 1861 вони розділилися на два табори – так званих 
“білих” і “червоних”. До першого (поміщицько-буржуазного) табору, 
очолюваного маркграфом Олександром Вельопольським, належали 
переважно представники шляхти, котрі вважали за доцільне пасивний 
внутрішній спротив російському самодержавству та поступове понов-
лення Речі Посполитої в межах, які вона мала до Першого поділу (1772), 
погоджуючись навіть на часткову втрату автономії. 

Натомість “червоні” складали більш строкату шляхетсько-бур-
жуазно-демократичну партію – до них належали як представники 
шляхти й інтелігенції, так і міщани та селяни. Вони дотримувалися 
радикальних соціально-політичним поглядів, вважаючи, що єдиним 
засобом звільнення Польщі може бути збройний виступ. Більшість 
із них теж прагнула відновити кордони Польщі 1772, але при цьому 
частина визнавала право на самовизначення литовців, білорусів та 
українців. Не випадково герб повстанців згодом включав зображення 
білого орла (символ Польщі), лицаря (символ Литви) і архангела Михаї-
ла (символ України). І якщо рушійними силами “білих” були поміщики, 
середня і велика буржуазія, вищі прошарки духовенства і службовців, 
то рушійними силами “червоних” виступали робітники, ремісники й 
селяни, дрібна шляхта, нижчі прошарки чиновництва, службовців і 
духовенства [4, с. 201–205]. 

Взявши курс на підготовку збройного повстання, польські патріо-
тичні організації розгорнули свою діяльність на Правобережній Україні, 
яка була спрямовану насамперед на залучення до участі у визвольному 
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русі місцевого польського населення. Це зумовлювалося, по-перше, 
тим, що на Правобережжі, на відміну від інших районів України і Росії, 
був чималий прошарок польського люду (485 тис. чол., або 9,2 % на-
селення краю), зокрема дворянства, яке поділяло погляди та прагнен-
ня прихильників визвольного руху в самій Польщі. Зосереджуючи у 
своїх руках понад 80 % усіх приватновласницьких земель та більшу 
частину матеріальних ресурсів краю, ця частина дворянства, за задумом 
польських революціонерів, мала стати значною опорою в їх боротьбі. 
По-друге, Правобережна Україна, яка раніше перебувала під гнітом 
панської Польщі, розглядалася частиною польських патріотів, що по-
діляли ідеї дворянської знаті про відновлення Польщі в кордонах 
1772, як її провінція, що входила до сфери їх територіальних претен-
зій. І, по-третє, беручи курс на залучення населення трьох із дев’яти 
українських губерній (Київська, Подільська і Волинська) до польського 
національно-визвольного руху, його організатори виходили також із то-
го, що тим самим вони зможуть у потрібний для них час відвернути 
певні сили царської армії від придушення повстання в Польщі. 

Виходячи з цих і ряду інших обставин, керівники польського виз-
вольного руху ще задовго до початку повстання у Варшаві створили на 
Правобережній Україні широку мережу повстанських організацій, 
очолюваних десяцькими, соцькими, тисяцькими й окружними началь-
никами, що підлягали керівникам повітової повстанської адміністра-
ції. Спочатку її очолював “Центральний комітет на Русі”, а пізніше – 
“Провінційний комітет на Русі”, утворений 22 серпня 1862. Керів-
никами комітету були А. Юр’євич, Е. Ружицький, С. Коперницький, 
Б. Жуковський та Я. Сирочинський. “Провінційний комітет на Русі” 
призначив керівників підготовки і проведення повстання в окремих 
губерніях. Ці обов’язки в Київській губернії поклали на штабс-капітана 
В. Рудницького, в Подільській – на Олександра Яблоновського і в 
Волинській – на Едмунда Ружицького. 

Вони розповсюджували у великій кількості патріотичну літерату-
ру, заборонену царською цензурою, вербували майбутніх членів повс-
танських загонів, збирали кошти для придбання зброї й військового 
спорядження, організовували маніфестації протесту проти національно-
го гноблення тощо. Значна увага приділялася розповсюдженню газет, 
журналів, листівок і прокламацій, що закликали населення до рішучої 
боротьби проти царського самодержавства, за відновлення суверенної 
Польської держави. Тільки у серпні – вересні 1861 в цих 3 губерніях 
України (Київська, Подільська, Волинська) зареєстровано не менше 
45 маніфестацій. 
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Учасники польського визвольного руху добре розуміли, що успіх 
повстання у великій мірі залежатиме від позиції, яку займуть місцеві 
селяни. Тому вони вживали заходів до залучення їх на свій бік, і з 
цією метою поширювали серед них відозви, листівки і прокламації 
(“До козаків, що тепер селяни”, “Брати поляки, русини і литовці” та ін.), 
а також відвідували сільські сходи, де відкрито закликали селян до 
спільної боротьби проти царизму. Доповідаючи начальнику III від-
ділення про один із таких сходів, київський, подільський і волинський 
генерал-губернатор писав у березні 1863, що “відставний штабс-капітан 
Мазевський, Піотровський і Cтефан Бігловський почали залучати до 
себе тимчасовозобов’язаних селян…, говорять їм про рівність усіх 
людей” [11]. 

Загалом пропаганда проводилася широко, але її вплив на селян-
ські маси був ще слабкий. Це пояснюється як соціальною і становою 
різнорідністю учасників руху, так і пов’язаною з цим відсутністю в 
його середовищі єдності поглядів на аграрне, національне й деякі інші 
програмні питання. Зокрема, не тільки “білі”, а й більша частина “чер-
воних” відстоювали збереження поміщицького землеволодіння, тому 
вони в своїй агітації або зовсім обходили аграрне питання, або об-
межувалися загальними обіцянками. Правда, 3ігмунд Сєраковський, 
С. Бобровський та інші представники лівого крила “червоних” прагнули 
відібрати поміщицькі землі і безоплатно передати їх у володіння селян, 
але вони не змогли добитися внесення цих революційно-демократичних 
вимог до програми Тимчасового революційного уряду. Вимоги “чер-
воних”, викладені в декреті Центрального національного комітету від 
22 січня 1863, зводилися до передачі у власність селян лише тих зе-
мель, які перебували на той час у їх користуванні й за які вони мали 
виплачувати податки. Поміщикам обіцяли виплатити відповідну вина-
городу з загальнодержавного фонду. Іншим декретом, прийнятим того ж 
дня, сповіщалося про намір уряду відразу ж після перемоги наділити 
всіх бідних, безземельних селян, які брали участь у збройній боротьбі 
проти царизму, ділянками землі з державних земельних фондів у розмірі 
бл. 3 моргів (1,7–1,8 десятини). У разі загибелі повстанця цей наділ 
передавався його сім’ї. 

Отже, програма “червоних” була певним кроком уперед на шляху 
до поліпшення тяжкого становища, у якому перебували селяни. Проте, 
зберігаючи дворянське землеволодіння і де в чому змінену систему 
викупу, аграрне законодавство “червоних” в основному прирікало се-
лянські маси на ту саму економічну залежність від учорашніх кріпос-
ників, які несла їм реформа 1861. Природно, що така програма аж ніяк 
не задовольняла віковічних прагнень селянських мас до землі і волі. 
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Незважаючи на це, український національний рух продовжував 
розвиватися. Одним із його виявів була діяльність українських лібера-
льно-буржуазних громад, які виникли наприкінці 50-х – на початку 
60-х років XIX ст. у Києві, Полтаві, Чернігові, Харкові та ряді інших 
міст. Складаючись переважно з представників української дворянської і 
різночинної інтелігенції, громади, незважаючи на їх різнорідний склад, 
спочатку в цілому прихильно ставилися до польського визвольного 
руху. Цьому значною мірою сприяли, з одного боку, спільні прагнення і 
мета – боротьба проти національного гноблення з боку царизму і, з 
другого – різнонаціональний склад цих організацій (до них входили не 
лише українці, а й поляки, литовці та представники інших національ-
ностей). 

Спершу громади ставили своїм завданням усебічне вивчення 
природи, етнографії і культури України. Подальший розвиток польсь-
кого визвольного руху вніс істотні зміни у погляди громад. У їх сере-
довищі посилився процес національного і політичного розмежування. 
Українці почали виходити з польських патріотичних організацій, а 
поляки – з українських. Це розмежування обумовлювалося, по-перше, 
висуненням польськими повстанцями гасла про відновлення Польщі у 
кордонах 1772, яке передбачало приєднання значної частини українсь-
ких земель до Польської держави, і, по-друге, негативним взагалі став-
ленням частини громадівців до виступів польських повстанців. 

Ліве крило українських громад, найактивнішими діячами якого 
були А. Красовський, В. Синьогуб та інші, прихильно ставилося до 
польського визвольного руху і прагнуло організувати на його підтри-
мку виступи українського селянства. Значну роботу в цьому напрямі, 
зокрема, проводив підполковник А. Красовський, який виїжджав до 
Корсуня, де в квітні 1862 відбулися селянські заворушення. Він про-
водив серед учасників виступів агітацію, поширював у Житомирському 
піхотному полку листівки із зверненням до солдатів відмовитися від 
участі в придушенні селянських заворушень, застосування зброї проти 
народу, брав участь у студентських зборах, закликаючи до організації 
виступів на підтримку польських повстанців. 

Проводилася робота серед російських військових гарнізонів, дис-
локованих в Україні, Польщі і навіть у Петербурзі. У підготовці до 
повстання брали участь члени “Комітету російських офіцерів у Поль-
щі”, одним із засновників і керівників якого був українець Андрій 
Потебня (31.08.1838 – 04.03.1863), брат українського філолога Олексан-
дра Потебні (1835–1891), що народився в с. Перекопівка Полтавської 
губернії (тепер Роменський район Сумської області). У 1856 він закінчив 
Костянтинівський кадетський корпус, служив у Шліссельбурзькому 



Збірник наукових праць. 2014. Випуск 7  

110 

полку підпоручиком. Влітку 1862, покинувши полк, перейшов на не-
легальне становище, був близький до “Землі і волі”. У червні 1862 у 
варшавському парку він здійснив невдалий замах на намісника Царства 
Польського Лідерса і добровільно примкнув до повстанців. 

Агітаційну роботу серед учнівської молоді проводив гурток Є. Мос-
саковського, створений у 1861 при Київському військовому училищі. 
Об’єднуючи в своїх лавах представників української і польської молоді, 
цей гурток вивчав і поширював серед вихованців школи революційні 
ідеї Т. Шевченка, виховував у молоді любов до народу й ненависть до 
царизму. Гурток ставив своїм завданням підготовку виступу селян на 
допомогу польським повстанцям. Подібну програму мала і група укра-
їнської молоді на чолі з членом громади В. Синьогубом. Співчуваючи як 
послідовник А. Красовського польському визвольному рухові, він у 
квітні 1863 за допомогою братів Потоцьких і Пилипенка створив у 
с. Пилипчі Переяславського повіту Полтавської губернії таємне това-
риство “Громада”, яке мало з прибуттям до села польських повстанців 
виступити з ними “на панів і … убивати тих, хто утискував і кривдив 
селян” [11]. 

На початку перших антиурядових маніфестацій польського насе-
лення Південно-Західний край перебував у контексті царської аграрної 
реформи, яка супроводжувалася активною протидією селянства. Таким 
чином київський, подільський і волинський генерал-губернатор І. Васи-
льчиков був змушений організовувати жорстке дотримання державного 
порядку у краї. Від 6 липня 1862 він став командувачем Київського 
військового округу. Це був наслідок воєнної реформи, в результаті 
якої утворено Варшавський (Польща), Віленський (Литва) та Київський 
(Україна) військові округи. Зосередження військової і цивільної влади 
в руках трьох генерал-губернаторів таким чином мало сприяти забезпе-
ченню максимального контролю над ситуацією у найбільш революційно 
небезпечних західних регіонах Російської імперії. Основним осеред-
ком повстанського руху у Південно-Західному краї стала Волинська 
губернія. Саме тому Васильчиков змушений був скасувати там чинність 
дворянських виборів та запровадити військовий стан в адміністратив-
ному центрі губернії – місті Житомирі. 

Провідниками польського патріотичного руху Київської, Поділь-
ської та Волинської губерній з боку “білих” стали Анджей Замойський, 
Мар’ян Лангевич та інші; “червоні” ж розділилися на два крила – праве, 
більш помірковане, яке схилялося до консервативних поглядів “білих”, 
та радикальне ліве, яке дотримувалося позиції політичного союзу з 
Росією й визнавало право українського, литовського та білоруського 
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народів на самовизначення. Саме тому вони активно використовува-
ли гасло Польського повстання 1830–1831 “За нашу і вашу свободу!”. 
Це крило представляли, зокрема, Зігмунд Падлевський, Костянтин 
Калиновський (1838–1864), Зігмунд Сєраковський та Ярослав Домб-
ровський (1836–1871). Останній був одним із найбільш видатних пред-
ставників в історії польського визвольного руху. Він походив із родини 
зубожілих дворян Житомира, отримав військову освіту. У 1860 р. почав 
налагоджувати зв’язки з польськими конспіраторами. Від 6 лютого 
1862 проживав у Варшаві, де розпочав підпільну роботу як один із ке-
рівників Комітету російських офіцерів у Польщі та член Центрального 
Національного Комітету (ЦНК), утвореного в червні 1862. ЦНК утворив 
таємні комітети в Королівстві Польському, а також у Литві, Білорусі 
й Правобережній Україні, мав своїх представників у європейських 
країнах. 

Події, що розгорнулися наприкінці 1862 – на початку 1863 у 
Польщі, змусили польських повстанців прискорити свій виступ, запла-
нований спочатку на весну 1863. Розгадавши намір царизму проведен-
ням рекрутського набору, ініційованого главою російської адміністрації 
в Польщі О. Вельопольським, вилучити за заздалегідь підготовленими 
списками (що включали 12 тис. чол.) з районів, охоплених визволь-
ним рухом, революційну молодь і послабити організації “червоних”, 
в яких було чимало змовників, Центральний національний комітет, 
щоб перешкодити цьому, призначив національне повстання у ніч з 
22 (10 ст.ст.) на 23 (11 ст.ст.) січня 1863. 

ЦНК видав спеціальний Маніфест, де, поряд із закликом до зброї, 
проголошувалася свобода і рівноправність усіх громадян країни неза-
лежно від їх соціального походження, віросповідання і національної 
приналежності. Маніфест закликав до повстання “всіх синів Польщі, 
безвідносно до віри і роду, походження та верстви”: “Земля, якою Народ 
хліборобів користувався донині на правах чиншу чи панщини, стає від 
цього моменту його безумовною власністю, віковічним спадком. Збитки 
власників будуть винагороджені з державної казни. Всі чиновники та 
наймані робітники, що вступлять у ряди захисників краю, або у разі по-
чесної смерті на полі слави – їхні родини отримають із народної влас-
ності наділ землі, що її захищали від ворогів. Отож до зброї, Народе 
Польщі, Литви та Руси, до зброї, бо година спільного визволення вже 
пробила…” [9]. Отже, документ передбачав скасування панщини та 
проголошення селян власниками своїх наділів із наступною компен-
сацією поміщикам за втрачені землі. 

У цей день у різних містах окремі загони здійснили збройні на-
пади на російські гарнізони (таких нападів нараховувалося близько 
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15 – у Плоцьку, Кельцях, Лукові, Курові, Ломазах, Россоші). Внаслі-
док поганого озброєння польських загонів і розрізненості дій перші 
сутички повстанців з москалями були незначні. Російським військам 
був дано наказ стягтися в найважливіші стратегічні пункти; пізніше це 
розпорядження було скасовано і начальникам окремих загонів надано 
право діяти згідно з місцевими умовами. 

Лікар з Дубенки Холмського повіту українець Іван Нечай (1818–
1863) організував партизанський загін. У ніч проти 23 січня 1863 його 
відділ несподівано атакував Грубешів й очистив місто від царських 
військ. Здобувши зброю і гроші, Нечай почав жваву бойову діяль-
ність. Він зібрав під своєю командою біля 400 повстанців, серед яких 
більшість становили українці. Накази у відділі Нечая видавалися укра-
їнською і польською мовами, а солдати шанобливо називали хороброго 
доктора “батьком”. Загін Нечая вирушив на Краснистав. Під Рудкою 
17 лютого, потім 22 лютого в районі села Жалина в бою з численни-
ми реґулярними військами, які оточили повстанців, загинуло понад 
150 героїв, а 22 потрапили в полон. Серед них – і поранений командир 
І. Нечай. Засуджений російським військовим судом на кару смерті, 
був розстріляний 19 березня 1863 в Красниставі. Він помер з окликом: 
“Хай живе свобода!” [7]. 

У лютому 1863 ЦНК звернувся до українських селян із закликом 
приєднатися до повстання. Щоб привернути на свій бік селянство, пов-
станці проголосили “Золоту грамоту”, у якій обіцяли, що у власність 
селян навічно й без оплати переходять орні землі та майно, за які зараз 
селяни мали сплачувати чинш чи відробіток панам. Селяни сприйняли 
відозву по-різному. Іноді охоче, але часом, як на Київщині, насторо-
жено, не даючи їй віри. Траплялися навіть напади на повстанців, що 
зачитували селянам “грамоти”. Як сказав Павло Ясениця, подекуди 
“український люд боровся з повстанням не тому, що воно було поль-
ським, а тому, що він вважав його панським” [9]. Окрема відозва була 
випущена до поляків на Русі, яка закликала до надання допомоги пов-
станню в Литві й Польщі. 

На Серадзькій землі успішну повстанську діяльність вів коман-
дир 32-особового партизанського відділу Макар Дрогомирецький 
(1842–1863), народжений в Україні, якого повстанці назвали “Князем”. 
Після низки бойових дій і зради одного з учасників, 12 лютого 1863 він 
опинився в оточенні майже півтисячного російського загону, був по-
ранений у бою під Пишковом Серадзького повіту, відтак його вбили 
пострілами й закололи понад тридцятьма багнетами. На Серадзькій 
землі загинули також кілька солдатів-українців, які, попавши у повс-
танський полон, перейшли на сторону повстанців. Були це, зокрема: 
Василь – розстріляний 26 березня в Лодзі, Григорій – загинув у бою 
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під Крушином 29 серпня 1863, повстанський хірург у лазаретах Відави 
Ізидор Коперницький – вояк генерала Тучановського [7]. Відомі де-
сятки інших українців, які діяли в партизанських загонах у Підляшші 
й на Холмщині; багато з них віддали своє життя за свободу Польщі 
й України. 

У травні 1863 ЦНК перетворився на Національний уряд (НУ), 
створив розгалужену підпільну адміністративну мережу (поліція, подат-
ки, пошта тощо), яка тривалий час успішно діяла паралельно з царською 
адміністрацією. 

Тим часом почала з’являтися безліч нових повстанських загонів, 
а старі не переставали поповнюватися. Повстання охоплювало нові 
райони, в загонах встановлювалася правильна військова організація. 
В результаті царизмом було відновлено військовий стан, скасований у 
кінці 1862. У повстанській армії налічувалося лише бл. 20 тис. погано 
озброєних бійців, тоді як царська армія, що протистояла їм, склада-
лася зі 125 тис. (потім 164 тис.) добре навчених і озброєних солдатів і 
офіцерів. Тому повстання носило характер партизанської війни, під 
час якої відбулося близько 1 200 битв і сутичок. Розпал військових дій 
падає на літо 1863. Найбільших зіткнень, за офіційними повідомлення-
ми, було в 1863 – 547, в 1864 – 84. 

Навесні 1863 повстання почало поширюватися на землі Правобе-
режної України. Керівництво ним здійснював створений за рік до того 
“Провінційний комітет на Русі”. ЦНК, як уже зазначалося, звернувся 
до українських селян із так званими “Золотими грамотами”, у яких 
містилася обіцянка надання землі селянам у довічне користування з 
виплатою чиншу власникам і заклик до підтримки повстання. Втім з 
боку українського селянства ініціатива польської шляхти не завжди 
отримувала належну підтримку, оскільки селянство вважало, що такі 
ініціативи не повністю відповідають його земельним інтересам. 

На Правобережній Україні повстанські загони складалися пере-
важно з місцевого польського населення, головним чином дворянства 
і дрібної шляхти. Так, із 1 341 репресованого учасника повстання піс-
ля його придушення по Київській губернії понад 66% становили дво-
ряни, близько 14% – селяни і міщани, 20% – однодворці та почесні 
громадяни; у Волинській губернії на 903 репресованих припадало: дво-
рян – 569, селян і міщан – 140, однодворців 162 та представників інших 
станів – 32 чоловіка. Були численні випадки участі в повстанні пред-
ставників католицького духовенства [11]. Повстанці вирушали в села 
і, зібравши селян, закликали їх до боротьби проти царизму, за свободу. 
У своїх “Золотих грамотах” вони роз’яснювали мету повстання і що 
воно дасть українському селянству в разі перемоги. В ряді місць україн-
ські селяни прихильно ставилися до повстанців. Так, у с. Насташка 
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Васильківського повіту їх зустрічали хлібом-сіллю, а у с. Великополо-
вецьке того ж повіту, Гуровець Бердичівського повіту та в деяких інших 
селах – вступали до повстанських загонів і разом з польськими патріо-
тами мужньо билися з царськими військами. 

На бік повстанців перейшов 51 українець з військових, які слу-
жили в царській армії. Серед них – офіцер-українець Андрій Потебня, 
який загинув смертю героя в бою під Пясковою Скелею (тепер на те-
риторії Польщі) 20 лютого 1863. За неповними даними, в повстансь-
ких загонах, що зі зброєю в руках боролися проти царських військ, 
взяло участь понад 500 українців, білорусів та представників інших 
народів, що мешкали на території тодішньої Російської імперії. Тільки 
на Правобережній Україні у 1863–1864 діяло 20 таких загонів, які нага-
дували польських “косіньєрів”. Певну частину у загонах повстанців 
складали також євреї, чиє соціальне та релігійне становище в царській 
Росії було настільки тяжким, що їм не доводилося обирати більш чи 
менш вигідну для себе партію, а земельне питання, на відміну від се-
лян, було для них не актуальним. Тому вони достатньо згуртовано 
вступали до лав повстанців. 

Повстанські загони були не надто чисельними, оскільки внаслідок 
відсутності згуртованості серед очільників руху та слабких земельних 
гарантій, наданих селянам, селянське населення України здебільшого 
воліло залишатися на нейтральній позиції або навіть допомагало владі у 
протидії повстанцям. Пояснюється це насамперед обмеженістю аграрної 
програми повстанців, яка но суті передбачала збереження поміщицько-
го землеволодіння і дещо змінену систему викупу. Зрозуміло, що такі 
перетворення не могли задовольнити селянство. 

Керівниками повстання на території Правобережної України були 
виходець із дворян, уродженець села Агатівка (тепер – Бердичівського 
району Житомирської області) підполковник Едмунд Ружицький 
(1827–1893), Ізидор Коперницький та Олександр Яблоновський. Е. Ру-
жицький був найуспішнішим польським генералом на Волині, волинські 
солдати називали його батьком, а в бій ішли, співаючи українських пі-
сень. Він з 1848 служив у російській армії, а в 1854 закінчив Академію 
Генштабу. У 1861 вийшов у відставку в чині підполковника й оселився в 
Житомирі. В серпні – грудні 1862 був головою повстанської організації 
“Провінційний комітет на Русі” і входив до складу “Тимчасового уряду 
на Русі”. Разом з іншими керівниками він вимагав від центрального 
проводу повстання, щоб сильні повстанські загони увійшли з австрійсь-
кої Галичини до Правобережжя. Повстанський комітет у Львові з 
цим планом не погодився, але Ружицький домовився з одним із ке-
рівників повстання, Висоцьким, що на початку травня почнеться рух 
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на Київщині та Волині, якому допоможе загін Висоцького. Поділля 
мало повстати трохи пізніше. 

Е. Ружицький планував почати повстання на півночі Волинської 
губернії. В цьому напрямку з Києва було відправлено кілька груп під 
керівництвом капітана Владислава Рудницького. На Волині селяни в 
цілому ставилися прихильно до повстанців. Натомість у збройних за-
гонах на Київщині участь брала переважно польська шляхта. 

Наприкінці квітня групи повстанців, які перейшли з Галичини, 
з’явились у Волинській губернії, а потім у Київській, особливо в Ва-
сильківському повіті, в маєтку графів Браніцьких. Чеський історик і 
політичний діяч Франтішек Палацький писал про це так: “Ті малороси, 
які, можливо, тепер разом із поляками борються проти росіян, воюють 
не під знаменами малоросійськими за політичну самостійність Малої 
Руси, але, як і поляки, за відновлення старої Польщі” [9]. 

Найбільші з цих загонів в Україні під проводом Е. Ружицького, 
В. Рудницького намагалися чинити опір царським військам. Ружиць-
кий на початку травня на чолі близько 200 кіннотників виступив до 
Любара (тепер Житомирська область), а потім перейшов до Полонного 
(тепер Хмельницька область) на Волині, де закріпився і якийсь час да-
ремно чекав на перехід кордону з боку Австрійської Галичини загону 
Висоцького. 

17 травня (5 травня за ст.ст.) стався бій під с. Миропіль (Романів-
ський район Житомирської області), який поляки вважають своєю пере-
могою (росіяни теж). Проте Едмунд Ружицький залишив у Мирополі 
відділ піхоти під проводом Владислава Цєхоньського, а сам із кінними 
повстанцями пішов на Поділля. Незважаючи на це, повстання на Поділлі 
не спалахнуло, не в останню чергу через те, що терен тут не дуже 
придатний до партизанських дій – на території Подільскої губернії 
було недостатньо лісів. 

Тим часом 22 (10 за ст.ст.) травня загін Цєхоньського був розби-
тий росіянами під с. Миньківці (Іллінецький район Вінницької області). 
Його залишки приєдналися до Ружицького. 26 травня під Салихлою 
(Красилівський район Хмельницької обл.) стався останній на терито-
рії України значний бій повстанців з царським військом, де Ружиць-
кому вдалося відірватися від росіян та перейти в ніч на 27 травня 
(17.05 за ст.ст.) зі своїм загоном через кордон до Галичини, де він зда-
вся австрійцям. Отже, дана кампанія тривала 3 тижні. Її завершення 
стало початком кінця для повстання на Правобережній Україні. З часу 
першої появи повстанських груп (26 і 27 квітня) в Київській губернії 
через 8 днів, а у Волинській через 20 днів практично не залишилося 
жодного збройного повстанця. 
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Наступні спроби найбільш потужних повстанських загонів втор-
гнутися з Галичини до Волинської губернії, наприклад у м. Радзівілів 
(1 липня/19 червня за ст.ст.) та у Жджар (1 листопада/20 жовтня за 
ст.ст.), скінчилися невдачею. Повстання тут було припинене відносно 
швидко. Адже cили були нерівні. На придушення народного виступу 
царизм кинув велику й добре озброєну армію. Тільки у Київському 
військовому окрузі російських військ було до 45 тисяч. 

До того ж, як уже зазначалося, селянин часом з недовір’ям стави-
вся до польського шляхтича, вважаючи його заклики і дії нещирими. 
Ще більше це недовір’я зросло, коли в квітні 1863 до керівництва 
польським визвольним рухом прийшли “білі”, які взагалі виступали 
проти будь-якої спілки з селянством. Українське селянство не стало 
підтримувати й політичну програму повстанців про відновлення Польщі 
в кордонах 1772. Повстанці часом не могли порозумітися з українця-
ми, яким тоді були далекі польські уявлення про громадянське суспіль-
ство. Все це та загальна темнота й відсталість селянства зумовили 
байдуже, а то й негативне ставлення українського і білоруського насе-
лення до визвольного руху, що й прирекло його на поразку. 

Маловідомим фактом історії Січневого повстання є те, що повс-
танським відділом, який найдовше боровся з царатом, був загін ксьондза 
Бжузки з Люблинщини, до складу якого входило чимало українців. 
Його розгромлено щойно у квітні 1865. Газета “Wytrwałość” писала про 
це: “З Підляшшя повідомляють, що там все ще веде підпілля ксьондз 
Бжузка на чолі відділу з поляків та українців, які втекли з московського 
війська і яких вже саме це змушує до боротьби до останньої краплі 
крові”. Українці служили добровольцями в організованому на Волині 
відділі Ружицького. Мемуарист тих років згадує, що у відділі “побіч 
мови і команди польської бриніла часто мова русинська (українська), 
русинська пісня часто піднімалася над рядами…” [7]. 

Невдача повстання була закладена вже від самого початку. Зокре-
ма, помилка організаторів полягала в безперервному протистоянні 
партій “білих” та “червоних”. Вони не здатні були досягти згоди, по чер-
зі призначаючи “диктаторів” кожна зі свого боку (Людвіг Мерославсь-
кий, Маріан Лангевич), і зрештою, після діяльності Жонду (підпільного 
уряду) головою Національного уряду було обрано генерала Ромуальда 
Траугутта (1826–1864). Проте час було втрачено – Олександр ІІ встиг 
вжити нагальних заходів, призначивши влітку 1863 на посаду голови 
Північно-Західного краю графа М. Муравйова, а намісником Царства 
Польського – Ф. Берга, котрі жорстоко придушили революційну діяль-
ність, за що, зокрема, Муравйов отримав прізвисько “вішатель”. Навесні 
1864 було оприлюднено укази про селянську реформу, яка в західних 
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губерніях провадилася на більш вигідних умовах, ніж в інших регіо-
нах імперії. Це привернуло селянство на бік уряду та певним чином 
заспокоїло його. До літа – осені 1864 повстання було майже придушено, 
тільки окремі загони протрималися до початку 1865. Вкрай незадовільна 
підготовка повстанців, нечисленність їх складу, розрізненість, нестача 
зброї і досвідчених командирів привели повстанців до невдачі. 

Усі повстанські загони на Правобережній Україні були розгром-
лені царськими військами, при цьому 569 чол. убито і 109 поранено. 
Частині повстанців вдалося відступити на захід, на територію Галичи-
ни, що перебувала під владою Австрії. Керівники визвольного руху 
(Р. Траугутт, З. Сераковський, К. Калиновський та ін.) були страчені 
через повішення. Я. Домбровський ще 14 серпня 1863 був заарешто-
ваний і поміщений у Варшавську цитадель. Після провалу повстання 
він був засуджений до 15 років каторжних робіт, але в грудні 1864 зумів 
здійснити втечу з московської пересильної в’язниці. У 1865 вдалося 
звільнити із заслання і жінку Домбровського – Пелагію, після чого по-
дружжя емігрувало до Європи. У 1871 Домбровський приїхав у Париж, 
де став членом Паризької комуни, і трохи згодом, отримавши звання 
генерала, очолив війська комунарів. 23 травня 1871 він загинув під час 
штурму Парижа версальськими військами. 

Активна фаза повстання тривала понад рік. Слідством встановле-
на участь у ньому бл. 77 000 чоловік [8]. За час повстання, за офіцій-
ними даними, загинуло близько 30 тис. його учасників, кілька тисяч 
обеззброєно і ув’язнено. Покарано 38 тис. чол., з них 800 відправлено 
на каторгу, 24 700 віддано в арештантські роти до армії, а їх майно 
(3,5 тис. маєтків) конфісковано. Після 1863, як і 32 роки тому (в 1831), 
багато поляків (тепер 10 тис.) переселилися за кордон. 

Додатковим покаранням став спеціальний податок, яким було об-
кладено польських землевласників. Уряд виявив надмірну жорстокість 
щодо повсталих та їх близьких, яку відзначала вже радянська істо-
ріографія [11]. Репресії зачепили сім’ї учасників повстання, які виси-
лалися до центральних губерній Росії. 

Всього за роки правління Муравйова було страчено 128 чол. Ще від 
8,2 тис. [5] до 12,5 тис. [2] чол. відправлено на заслання в інші місцевос-
ті, зокрема до Сибіру або на каторгу. В основному це були безпосередні 
учасники повстання: католицькі священики та представники шляхти; 
частка католиків серед репресованих становила понад 95 % [5], що від-
повідає загальній пропорції учасників повстання [2]. Число репресо-
ваних жителів Київської, Подільської і Волинської губерній становило 
4 470 чоловік. Втрати росіян у боротьбі з повстанцями визначаються в 



Збірник наукових праць. 2014. Випуск 7  

118 

3 343 чол. (з них 2 169 чол. поранених). Повішених повстанцями нара-
ховують до 2 тис. чоловік. Таким чином, під час повстання було вбито 
або пропало без вісти 1 174 російських солдати і офіцери [10]. Щоправ-
да, усі ці цифри неточні та спірні. 

Проте, незважаючи на трагічний кінець Польського повстання 
1863–1864, воно в цілому мало позитивне історичне значення. Його 
вплив на подальшу історію Європи неможливо переоцінити. Січневе 
повстання, ставши найбільш масовим і демократичним з усіх польських 
національно-визвольних повстань ХІХ ст., сприяло зростанню націона-
льної свідомості все ширших верств польського суспільства. Під його 
виливом загострилася класова боротьба на селі, і це змусило царизм 
прискорити проведення реформи, піти на поступки, що певною мірою 
полегшували тяжке становище селянства, сприяли розвитку прогреси-
внішого, капіталістичного ладу. 

Висновки. Січневе повстання 1863 стало героїчною сторінкою 
польської історії, а водночас воно засвідчило спільну боротьбу народів 
Східної Європи проти московських окупантів. Усе це та просвітницька 
робота в майбутньому сприяли укріпленню національних ідей, які стали 
підґрунтям для створення нових самостійних європейських держав. 
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Summary 
Моzgovyi Ivan. January Uprising in Poland and Ukraine. 

The paper analyzes the reasons, prerequisites and circumstances of anti-
Moscow uprising in Poland in 1863–1864. Attention is focused on supporting of the 
uprising by Ukrainian population in Right-Bank Ukraine, the role of religious 
factor in the process. Causes of the differences between the main “wings” of the 
rebels are investigated. Values for insurrection of good neighborly relations be-
tween Ukrainian and Polish peoples and unity of efforts in the fight against the 
common enemy invaders are showed. 
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Сергій ПОБОЖІЙ 

ВІДЕОАРТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ 
САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ХУДОЖНИКА12 

У статті йдеться про один із видів сучасного мистецтва – відеоарт. Про-
слідковується історія його становлення та розвитку. Відзначаються особливості, 
головні риси. Виконуючи в суспільстві різноманітні функції, відеоарт виступає в 
ролі інструмента соціального взаємовпливу, творця нової віртуальної реальності, 
технології самоідентифікації митця, літописця альтернативної культури. Аналізу-
ються твори відомих майстрів відеоарту: Білла Віоли, Ширін Нешат, Мони Хатум, 
Домінік Гонзалес-Фьорстер. 

Ключові слова: відеоарт, мистецтво, бієнале, медіатехнології, самоіден-
тифікація. 

Постановка проблеми. Поява нових напрямів і течій у мистецтві 
другої половини ХХ ст. спричинила проблему їх дефініцій. За короткий 
термін свого існування відеоарт сформувався у креативний напрям 
медіамистецтва, що викликає до нього увагу теоретиків візуального 
мистецтва. Культурологічний інструментарій щодо відео арту остаточно 
не сформований і знаходиться у процесі розвитку. 

Аналіз актуальних досліджень. Історик мистецтва Е. Гомбріх 
пояснює появу нових форм мистецтва тим, що західна культура сприяла 
розвиткові та укріпленню “змагального начала в творчій діяльності, 
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без чого не було б ніякої історії мистецтва” [5, с. 617]. Поль Валері від-
мічав, що у найближчому майбутньому “/…/ у прадавній індустрії 
прекрасного відбудуться глибинні зміни” [2, с. 66]. Поява нових видів 
і форм сучасного мистецтва викликало негативне ставлення до них 
радянських художніх критиків та істориків мистецтва. Зокрема, 
О. Рославець критикувала відеоарт, називаючи його “спадкоємцем і 
наслідувачем уже випробуваної модерністської традиції” [10, с. 129]. 
Російський мистецтвознавець В. Турчин відносив відеоарт до напрямків, 
які ще більше ускладнюють й так доволі заплутану сиуацію у мистець-
кій середі [11, с. 40]. Проте дослідникові на той час було важко сказати, 
наскільки експерименти з відео матимуть якусь перспективу. 

Автор статті з медіа ресурсу вважає, що відеоарт – це арт-
технологія, заснована на використанні відеозображення, а важливою 
відмінністю відео арту від кіно є “безперервність зображення”. Якщо кі-
но, розмірковує він “/…/ це окрема крапка, пунктир, певна послідовність 
окремих кадрів, то відео – це безперервна лінія, можливість фіксації 
подій у режимі реального часу” [6]. Проте відеоартівські картини 
спрямовані скоріше на передання певних філософських, естетичних та 
ідеологічних “послань” та на провокування безпосередніх “найбільш 
гострих реакцій в аудиторії” [6]. Автор статті вважає, що у подальшому 
відеоарт повинен стати лабораторією, джерелом незвичайних візуаль-
них розробок, а фахівцям слід усвідомити не кінематографічну природу 
відеоарту, але повну експропріацію простору глядача. 

На думку українського мистецтвознавця О. Сидора-Гібелінди, ві-
деоарт відрізняє від кіно: по-перше, розгортання безмежної творчої 
свободи, по-друге, “зав’язаність” керівника та виконавців у відео 
зведена до мінімуму [7, с. 99]. Якщо на ранньому етапі розвитку ві-
деоарту розповсюдженою була “тема ритмічної пульсації абстрактно-
струмливого “чогось” /…/, то пізніше переважала тема метаморфоз 
“живого і мертвого” – феєричні “житія” трикутників і дерев, що неод-
мінно скінчаються у фазі розпаду, стверджує цей же автор [7, с. 99]. 
Деякою мірою відео арт пов’язаний з комп’ютерною графікою. Та ми-
тець розуміє свій творчий метод як мистецтво за допомогою комп’ю-
тера, а не комп’ютерне мистецтво. 

Своє розуміння феномену відеоарту подають автори словника 
“Термінологія сучасного мистецтва”. І хоча, на думку автора статті 
“Відео-арт” Г. Вишеславського, цей вид мистецтва наближується до 
естетики авторського кінематографу (П. Грінуей, С. Параджанов), 
відеоарт надає перевагу “візуальному началу над літературною опо-
відальністю, з подекуди повним нехтуванням фабулою” [3, с. 63]. 
Г. Вишеславський зазначає oсновні риси відеоарту: “спектакулярна 
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візуальність, ненаративність, підкреслена суб’єктивність світосприй-
няття, а найважливіше – головні риси віртуальності, зокрема, невідпо-
відність між актуальною субстанцією та потенцією” [3, с. 63–64]. 

Російський дослідник В. Хан-Магомедова зазначає, що відеоарт 
став часткою візуальних та медіамистецтв зі своєю традицією, але разом 
з тим в його творах присутня лірична і поетична нарративність, різно-
манітні смисли та “спроби доторкнутися до історії через акцентування 
особистої ідентичності” [13, с. 30]. 

О. Шишко вважає, що сучасний відеохудожник свідомо відходить 
від прийомів конвенціонального нарративного кінематографа. На думку 
критика, перетворюючи простори, художники працюють зі смислами, 
використовуючи дві основні стратегії: інтелектуальні дії та експери-
ментальні можливості медіа. В екранній культурі відео мистецтво про-
дукує “/…/ нові образи, віртуальні середовища, пропонує інтерактивне 
управління реальністю” [14, с. 47]. 

Метою статті є огляд становлення й розвитку відеоарту, причин 
його виникнення, особливостей мови та естетики цієї течії медіамис-
тецтва. 

Виклад основного матеріалу. Після другої світової війни живопис 
втрачає домінуючі позиції, які він займав до цього в ієрархії мистецтва. 
Прагнення мистецтва вивільнитися від елітарності, що в свою чергу 
було пов’язано з рухом молодіжної контркультури – призводить до 
певної демократичності. Тому на перше місце виходять такі нові фор-
ми і види мистецтва як хепенінг, перформанс, інвайронмент, відеоарт. 
Втрата видових категорій призводить до поєднання в мистецтві різних 
жанрів тощо. Зародження відеоарту пов’язується з одного боку, з по-
шуками нових форм виразності, а з іншого – зробити цей вид мистецтва 
демократичним і доступним кожному. Цьому сприяла естетична рево-
люція, яка відбулася на Заході у 50–60-х рр. ХХ ст. Оскільки акціо-
ністські види мистецтва потребували документації, їх знімали на відео, 
створюючи таким чином відео архіви, які зберігаються не тільки у 
приватних осіб, але й у музеях. Художник тим самим ніби змінює свій 
статус на позицію дослідника, критика або архівіста. 

Також можна стверджувати, що поява відео арту є певною мірою 
наслідком науково-технічного прогресу. Разом з тим, використання 
сучасних засобів відеотехніки у поєднанні з комп’ютерними техноло-
гіями викликало бажання художників доторкнутися до містичних та 
окультних вчень. Отже, відеоарт виходить на арену, збагачуючи мис-
тецьке життя й середовище. 
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Відеоарт, як одна з мистецьких форм постмодернізму, виник у 
60-ті рр. ХХ ст. Вважається, що він народився у 1963 р. у м. Вуппер-
талі на відкритті першої персональної виставки Нам Джун Пайка у га-
лереї Парнас. Портативна відеокамера з’явилася у Нам Джун Пайка в 
1965 р., відтоді відеозйомка стала доступною широкому колу митців. До 
середини 60-х рр. ХХ ст. відеоарт швидко розповсюдився і у Західній 
Європі та захопив США. Біля джерел відеоарту знаходилися Йозеф 
Бойс, Йоко Оно, Нам Джун Пайк, Брюс Науман, Віто Аккончі. Митці 
стали використовувати відео з метою зміни традиційного відношення 
художника і глядача. 

Розвиток відеоарту у країнах пострадянського простору розпочи-
нається з 90-х рр. ХХ ст. Одним із перших творів цього напрямку 
вважається відеоперформанс “Розмова з ліхтарем” (1985) росіянина 
А. Манастирського. В українській мистецькій середі відеоарт виникає 
наприкінці 80-х рр. ХХ ст., зокрема цьому сприяла діяльність “Відео-
клубу” у Києві. Новий етап в розвитку українського відеоарту, на думку 
Г. Вишеславського “/…/ розпочався у 90-х рр. ХХ ст., коли до нього 
звернулися художники сучасного мистецтва” [3, с. 68]. 

Засновуючись на новітніх досягненнях науки і техніки, відеоарт 
інтенсифікує процес сприйняття мистецького твору глядачем. Створю-
вані засобами телетехніки, лазерних установок та цифрових пристроїв, 
аудіовізуальні об’єкти здатні через електронний образ дати людині 
можливість зазирнути всередину себе, допомогти їй поринути в гли-
бини підсвідомості. Відеоарт розширює кордони зовнішнього світу в 
межах суб’єктивних переживань реципієнта. Засоби електроніки до-
зволяють значно розширити сферу сприйняття культурних контактів. 

Своєрідність відеоарту пов’язана із спробою подолати технологізм 
і раціональність західної культури за рахунок посилення в мистецьких 
образах елементів ірраціоналізму та містики. Використання спецапа-
ратури та ефектів дозволяє загострити сприйняття глядача до зображе-
них ситуацій, створюючи враження особливої глибини, насиченості, 
психологізму. 

Один з піонерів відеоарту Вуді Васулка розуміє свій творчий ме-
тод то як “мистецтво за допомогою комп’ютера, а не комп’ютерне ми-
стецтво”, то як “поетику простору” і “з’єднання більш окультурених 
систем з менш окультуреними, аби на виході дістати результат вищої 
якості”, а то, з застереженням – це “радше студії, а не мистецтво”. 
Найбільш вражаючий з його винаходів – спроба знаходження відповід-
ностей між візуальним зображенням і музикою, зокрема між камерою 
та скрипкою в його “Театрі Гібридного автомату”. 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

123 

Один з найвідоміших майстрів відеоарту – Білл Віола (США) 
(Bill Viola, 1951 р. н.) – познайомився з цим видом мистецтва під час 
навчання у коледжі візуальних мистецтв і перформанса Сіракузького 
університету штату Нью-Йорк. У 70–80-х рр. ХХ ст. Віола виступає 
асистентом у проектах Нам Джун Пайка. З 70-х рр. ХХ ст. використовує 
відео для того, щоб дослідити феномен чуттєвого сприйняття як шлях 
до самопізнання. Темою його робіт стає життєвий досвід: народження, 
розвиток свідомості, смерть. Подорожування по світу дозволило поз-
найомитися з релігійними віруваннями та культурою різних народів – 
від Італії до Японії. Персональні виставки Віоли проходили у Музеї 
сучасного мистецтва Нью-Йорка, Стеделік музеумі (Амстердам), музеї 
Гуггенхайм; він представляв США на 46-ий Венеціанській бієнале. 

Віола – один з ведучих відео-художників на сучасній міжнарод-
ній арт-сцені, належить до першого покоління митців, які працюють у 
цьому напрямку. Значний вплив на формування Віоли як митця мають 
релігійні системи та їхня фундаментальна концепція – метафора: життя 
як подорож. Теми робіт митця сягають як до західного, так й до східного 
мистецтва, дзен-буддизму, суфізму, християнського містицизму. Їхня 
віра та зв’язок з невидимим світом був особистим, незалежним від догм 
зовнішнього світу. Віола вбачає у цьому паралель з позицією художника 
в сучасній культурі. 

Ідея та назва відеоінсталяції Віоли “Той, що йде за днем” запози-
чена Віолою з єгипетської “Книги мертвих”. Стилістика цього твору 
сягає 80-х рр. ХХ ст., коли митець активно використовував вогонь і 
воду. Дія однієї з робіт Віоли “Вознесіння Ізольди” (світлова форма у 
посмертному просторі), яка була створена під впливом опери Р. Ваг-
нера “Тристан та Ізольда” відбувається у воді, яка виступає символом 
людських почуттів. 

Другою складовою творчості Віоли є історія живопису. Деякі його 
відео роботи навіяні конкретними творами живопису, наприклад, на 
створення відео роботи “Привітання” вплинув твір італійського худож-
ника епохи маньєризму Якого Понтормо “Зустріч Марії та Єлизавети”, а 
у відеоінсталяції “Просуваючись вперед за допомогою денного світла” 
(2002) цитуються фрески Джотто у Падуї. Під впливом картини фран-
цузького художника-романтика Теодора Жеріко “Пліт Медузи” була 
виконана робота “Пліт” (2004). У ній Віола простежує реакцію самозбе-
реження людей та показує реакцію людей різних національностей, які 
зіткнулися з кризою у вигляді страждань, насилля, смерті. Посилання на 
історію живопису наближує відео інсталяції американського художника 
до своєрідних світлових фресок, а разом з тим й віддаляє від оригіналу. 
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Наступним чинником є відношення до часу, який представлений 
в кожній роботі Віоли. Мірою мистецтва Віоли є переживання, досвід 
з часом. Художник намагається своїм мистецтвом примусити глядача 
відчути переживання не розумом, очима, але всім єством. Цьому сприяє 
й те, що митець створює кімнати, в яких глядач може відчути пережи-
вання не тільки розумом, але й всім єством. 

Мистецтво Віоли охоплює всю свідомість: пам’ять, інтелект, гли-
бинну психологію індивіда. Мистецтво для Віоли – частина загально-
людського знання, а не тільки естетики. Віола буквально занурює 
глядача у тотальну середу своїх образів і звуків, відтворених за допо-
могою високоякісної техніки. Художник вірує в силу мистецтва, яке 
дозволяє пережити трансцендентний досвід та усвідомити крах нашого 
уявлення про час. 

Значний вплив на становлення власної манери вираження Віоли 
мав російський кінорежисер А. Тарковський, якого Віола вважає одним 
із найвидатніших художників ХХ століття. На його думку, російський 
кінорежисер у своїх фільмах зумів відобразити те, що людина бачить 
внутрішнім зором. Як і А. Тарковський, Віола приділяє велику увагу 
шумовій партитурі твору. У Флоренції, наприклад, він вивчав не ренеса-
нсні фрески, але акустику в старовинних соборах. Для Віоли мистецтво 
є засобом досягнення більшого знання, а не створення чогось красивого 
та цікавого, або такого, що веде до нового у дискурсі сучасного мис-
тецтва та історії мистецтва. 

Не дивлячись на глибину історичного та культурного контексту 
робіт Віоли, для художника важливим є не стільки те, щоб глядач 
обов’язково зрозумів художній задум, скільки те, щоб він зміг взяти 
для себе те, що буде своєчасним для його життєвих пошуків. Твори 
Віоли позбавлені насильницького засвоєння світу, бажання його про-
аналізувати і переробити. Художник вірить у те, що глядач зможе в 
них знайти для себе. Між власним досвідом і досвідом інших людей, 
вважає Віола, існує “вселенський зв’язок”. Отже, творчість Віоли є 
своєрідним синтезом його теоретичних поглядів у галузі дзен-буддизму, 
східної філософії та європейської містичної традиції. 

Одна з показових робіт Віоли “The Greeting” (“Привітання”, 1995 р.) 
була продемонстрована у Венеції на 45-й бієнале. Потім, у 2003 р. в 
Ермітажі, а у 2005 р. – у Москві на 1-й бієнале сучасного мистецтва. 
Ця відеоінсталяція визнана художнім співтовариством як один з найви-
датніших творів сучасного мистецтва. На думку В. Хан-Магомедової 
твори Віоли – “Це свого роду культурний зріз людства” [12, c. 2]. Темою 
цієї роботи Віоли послугувала картина “Зустріч Марії та Єлизавети” 
художника раннього флорентійського маньєризму Якопо Каруччі на 
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прізвисько Понтормо з церкви Сан Микеле тосканського міста Кармінь-
яно. Лише у ХХ ст. відбулося відкриття цього майстра, визнаючи його 
видатним художником покоління, що наслідувало традицію Леонардо 
да Вінчі, Рафаеля і Мікеланджело. У свою чергу, джерелом натхнення 
для Понтормо стала гравюра Дюрера “Чотири відьми” (1497). 

Відео Віоли має деяку візуальну схожість з живописним полотном 
Понтормо: вертикальний формат зображення, розміри проекції, зйом-
ка крупним планом з фіксованої позиції і майже статичні персонажі. 
На тлі урбаністичних декорацій – зустріч трьох жінок. Спочатку дві з 
них, захоплені розмовою. Невдовзі до них приєднується третя. Рухи 
фігур повільні; епізод 45 секунд перетворюється на 10-хвилинну деталь-
но пророблену хореографічну виставу. Безсвідома мова жестів, нюанси 
миттєвих поглядів підсилюються, акцентуються і фіксуються у сві-
домості глядача. Значення того, що відбувається, так і залишається 
невідомим, невиясненим. Так само не піддаються однозначному тлу-
маченню жести і міміка головних діючих осіб. У цій інсталяції Віола 
приводить глядача до стану медитативного трансу. Занурюючи його у 
стихію часу, Віола примушує переживати дійсність крізь призму влас-
ного досвіду. 

Слід відзначити, що показ відео інсталяцій потребує спеціальної 
експозиційної площі, звукових систем і DVD-плейєрів. Так само не всі 
музеї можуть дозволити придбання творів відео арту. Наприклад, музеї 
Уітні, Тейт Модерн і Центр Помпіду вскладчину придбали твір Віоли 
“Five Angels for the Millenium” за 700 тисяч доларів. 

Проблема відеоарту як самоідентифікації художника вповні вті-
люється у творчості іранського митця Ширін Нешат (Shirin Neshat, 
1952 р.н.). Вивчала історію мистецтв у Каліфорнійському університеті 
в Берклі, але у 1990 р. повернулася в Іран, де відбулися кардинальні 
зміни. Для того, щоб виразити свої враження від іранського післярево-
люційного побуту вона звернулася до фото і відео. У фотосерії “Жінки 
Аллаха” проектувала письмена Корана на своє обличчя і руки, іден-
тифікуючи себе, таким чином, з мусульманським світом і релігійними 
віруваннями. 

Трилогія відеоінсталяцій у формі подвійних відео проекцій роз-
виває теми її ранніх фоторобіт. У фільмах “Неспокійний” (1998), 
“Захоплення” (1999), “Жага” (2000) розвивається тема протиставлення 
чоловічої та жіночої ролі в ісламському суспільстві. Підкреслюючи 
розділення світу на “чоловіче” і “жіноче”, Нешат проектує фільми 
на протилежні стіни, примушуючи глядача грати активну роль у ми-
стецькому просторі. Значне змістовне навантаження у відео роботах 
Нешат виконує музичне супроводження. Саундтреки до більшості з них 
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написала композитор Сьюзан Дейхім. Творчості Нешат притаманні под-
вижність, взаємна зачарованість насильника і жертви. Її світ розпо-
ділений на чорне і біле, на жінок і чоловіків, на пустелю і місто, 
людину і натовп. В її відео художник ніби транслює енергію, звільнену 
соціальним вибухом. Ідентифікуючи себе з мусульманською культурою, 
Нешат виступає як посередник між мусульманським світом і різними 
культурами. 

Міжнародну премію на Венеціанській бієнале у 1999 р. Нешат 
отримала за роботу “Неспокійний” (“Turbulent”, 1998). У ній розвива-
ються теми її ранніх творів, основною проблематикою яких є стан жі-
нки і чоловіка в традиційному мусульманському світі, проблеми 
фемінізму та ісламу. Спочатку чоловік виконує ліричну пісню поета 
Румі (ХІІІ ст.), а жіночий спів без слів позначений емоціями. Глядач 
повинен вступати в гру, поділяючи світ на “чоловіче і жіноче”. Костюми 
героїв і символи, що викликають асоціації з релігійними та соціаль-
ними кодами метафоричні і мають на глядача гіпнотичний вплив. 
Знаходячись між двома екранами, глядач починає грати активну роль, 
змінюючи як власну позицію, так і структуру твору в цілому. Автор 
переконався у цьому під час неодноразового перегляду цього твору 
Нешат у Санкт-Петербурзі на фестивалі відеоарту в Державному Ер-
мітажі. На думку одного з авторів: “Як і героїня своїх картин, Ширін 
Нешат вчиняє бунт проти безпристрасності навколишнього світу, який у 
своїй невірі не дуже перевершує світ ісламського фанатизму. Вона – 
одна з небагатьох сучасних художників, яка насмілилася оспівати красу, 
віру і героїзм, звернувшись до своєї національної та ґендерної ідентич-
ності без відчуження і сорому” [1]. 

Ліванська художниця Мона Хатум (Mona Hatoum, 1952 р.н.) стала 
відомою завдяки серії перформансів і відео робіт у 80-і рр. ХХ ст. 
“Ступінь відчуження” – комплексна робота, зміст якої може бути зро-
зумілим на декількох рівнях. Головна тема – взаємовідносини між 
матір’ю і донькою. Значення втрати, еміграція батьків у зв’язку з вій-
ною в Палестині, втеча їхніх дітей по всьому світу в результаті цієї вій-
ни. Фемінізм відкрив Хатум ідею про те, що “персональне є політичне”. 
Але особисте не стає автоматично політичним до того часу, поки воно 
не переосмислюється і не стає основою мистецького твору. На відміну 
від усталеного стереотипу, пов’язаного з образом арабської жінки, 
Хатум через образ матері показує зовсім образ прямої, відкритої, сек-
суальної жінки, якій подобається своє тіло. 

Один з найбільш відомих сучасних митців: живописець, скульптор, 
відеохудожник у Великій Британії – Марк Воллінджер (Mark Vollinger, 
1959 р.н.). У другій половині 90-х рр. ХХ ст. Воллінджер створює 
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роботи з використанням медіа-технологій: фотографії, відеоінсталяції. 
В основі його робіт знаходяться біблійні сюжети та різноманітні релі-
гійні символи. Одним з найбільш значущих відеотворів Воллінджера є 
“Врата королівства”. В ньому художник звертається до екзистенційних 
питань за допомогою релігійної іконографії. Повільний рух людей, які 
входять до зали аеропорту, супроводжується хоральними співами. 
Обличчя пасажирів викликають асоціації з душами, які очікують своєї 
участі біля небесних врат перед тим, як вступити у потойбічний світ. 

Лауреат премії імені Марселя Дюшана (2002) Домінік Гонзалес- 
Фьорстер (Dominique Gonzalez-Foerster, 1965 р.н.) брала участь у 
“Документі-ХІ” в Касселі, триєннале в Йокогамі; учасник фестивалю 
сучасного мистецтва “Арт-Москва” (2004). Роботи Гонзалес-Фьорстер 
демонструвалися на кінофестивалях в Каннах, Роттердамі, Ріо-де-
Жанейро. 

Значне місце в творчості Гонзалес-Фьорстер займає серія з трьох 
фільмів: “Riyo”, “Central”, “Plages”, які зняті відповідно в Кіото, Гон-
конзі та Ріо-де-Жанейро. В них зафіксовано моменти, вихоплені з місь-
кого життя і які народжують враження невпинного руху часу. Досвід з 
часом ніби примушує загубити враження реальності, яке поступається 
місцем спогадам або власному досвіду. 

З фіксованої точки камера знімає річку на першому плані, на дру-
гому – абриси урбаністичного пейзажу великого міста у відео “Riyo”. 
Якщо течія річки спрямована в ліву частину, то камера рухається 
вправо. Ця дія супроводжується розмовою юнака і дівчини. В цьому 
відео художник звертається до психології сприйняття, застосовуючи 
субмодальну техніку часової лінії, де небо виступає як символ свідо-
мого, надсвідомого, духовного, а річка втілює безсвідоме. Розмова 
юнака і дівчини – діалог між свідомим і безсвідомим. Інтонації мають 
універсальний людський характер, вони мають змістовне навантажен-
ня і тому розмова має важливе значення. Ліва частина – те, що знахо-
диться у правій частині мозку – досвід минулого. Права частина – те, що 
знаходиться у лівій частині мозку, так звана “упаковка” майбутнього. 
Ефектну психоделічну відеоінсталяцію показала Піпілотті Ріст з Швей-
царії у церкві Сан Стає на 51-й венеційській бієнале. 

Висновки. Виконуючи у суспільстві різноманітні функції відео-
арт виступає в якості інструменту соціального взаємовпливу, творця 
нової віртуальної реальності, технології самоідентифікації митця, лі-
тописця альтернативної культури. За короткий термін свого існування 
відеоарт сформувався у креативний напрям медіамистецтва. 
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Summary 
Pobozhii Sergii. Video art as a technology self-identification of artist. 
The article refers to a type of modern art – video art. The history of its for-

mation and development is traced. The features and main characteristics are 
observed. Video art works by famous masters: Bill Viola, Shirin Neshat, Mona 
Hatum are analized. The emergence of video art is to some extent a consequence 
of technological progress. Using special equipment allows to sharpen perception 
of the viewer to the situations depicted, giving the impression of a particular 
depth, richness, psychology. Performing a variety of functions in society, video art 
serves as a tool of social interference, the creator of a new virtual reality technology 
of self-identity of the artist, the chronicler of alternative culture. Within a short 
period of its existence, video art emerged in the creative direction of media art. 
The problem of video art as the identity of the artist is most clearly embodied in the 
works of Iranian artist Shirin Neshat and Lebanese artist Mona Hatum. 

Keywords: video art, art biennials, media technology, identity. 
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УДК 34(091) 

Анатолій ТКАЧЕНКО 

МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО 
НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ: 
СВІТОГЛЯДНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ13 

У статті досліджується процес виникнення та джерела Магдебурзького 
права, особливості його поширення на територію України, аналізується істо-
ріографія проблеми, розглядаються правовідносини, що врегульовувалися нормами 
Магдебурзького права у сфері суспільно-правових відносин, управління, судовій сфері, 
сфері корпоративного права, торгівлі тощо. 

Ключові слова: Магдебурзьке право, локаційна грамота, органи самовряду-
вання, магістрат, лава, рада, війт, бурмістр, магістратські урядники, судовий 
процес і судочинство за Магдебурзьким правом. 

Постановка проблеми. Кожен історичний період наповнює сус-
пільно-правову тематику новим змістом. У цьому контексті актуалізу-
ються підходи до вивчення історичного досвіду у частині наповнення 
реальним змістом міського самоврядування, затребуваними виявля-
ються історичні уроки щодо дії норм по його забезпеченню. Тому, 
попри те, що проблема дослідження Магдебурзького права не нова, 
його проблематика знову привертає увагу дослідників до проблеми, 
яка єднає нас з європейськими цінностями та наповнює правову тема-
тику новим світоглядним змістом. 

Аналіз актуальних досліджень. У різні часи особливості поши-
рення Магдебурзького права на теренах України досліджували такі 
вчені, як В. Б. Антонович [1], Д. І. Багалій [2], М. Ф. Владімірський-
Буданов [3], М. С. Грушевський [6], С. М. Іваницький-Василенко [8, 9], 
А. Кистяківський [10], М. І. Костомаров [12], Ф. І. Леонтович [14], 
В. Д. Отомановський 14

1, Ф. В. Тарановський [22]. Сучасними дослід-
никами історії Магдебурзького права є Т. Д. Гошко [4, 5], М. М. Ко-
билецький [11] та ін. Водночас залишається актуальною проблема 
дослідження Магдебурзького права на теренах українських земель у 
контексті світоглядно-правових засад. 

Метою статті є аналіз світоглядно-правових засад Магдебурзького 
права, особливостей його поширення на територію України, розкриття 
організаційно-правових основ його функціонування, усвідомлення його 
значення для історії правотворення в Україні. 

                                           
© Анатолій Ткаченко, 2014 

1 У 1956 захистив дисертаційне дослідження на звання доктора історичних наук на тему: “Города 
Правобережной Украины под владычеством шляхетской Польши от середины XVII до конца XVIII в.в. 
Проблема возникновения и развития украинского феодального города”. 
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Виклад основного матеріалу. Магдебурзьке право походить від 
назви міста Магдебург (земля Саксонія), яке 1188 р. отримало від влас-
ника архієпископа Віхмана право на самоврядування, яке 1294 р. під-
твердив саксонський курфюрст (князь) Альберт. Грамоти разом зі 
збірником норм звичаєвого права Саксонії Ейхе фон Ренкова “Speculum 
Sacsonum” “Саксонське зерцало” та міського муніципального права 
(jus municipale) і утворили так зване Магдебурзьке міське право (Jus 
theutonicum magdeburgense). Рада Магдебурга надавала грамоти всім 
містам, що хотіли жити за Магдебурзьким правом. З того часу воно 
стало поширюватися на інші європейські міста. 

Джерелами Магдебурзького права були збірники “Speculum 
Saxonum” (“Саксонське зерцало”)15

2 і “Вайхбільд”. Проте в містах на 
українських землях діяло право, пристосоване до місцевих умов, а 
не класичне Магдебурзьке, норми якого були перероблені. В Україні 
земське (міське) право “Саксонського зерцала” використовували в ла-
тиномовних польських переробках Миколи Яскера (“Зерцало саксо-
нів” 1536), Яна Кірштейна (“Артикули права Магдебурзького” 1557), 
Бартоломея Ґроїцького “Porzdek sudowy spraw miejskich prawa majdebu-
rskiego” (“Порядок прав цивільних Магдебурзьких” 1559), Павла 
Щербича “Saxon seu prawa polski majdebursky nazywajce Speculum 
Saxonum”, які відрізнялися змістом конкретних норм від першоджерел. 

У містах Правобережної України застосовувалося так зване “хелм-
ське”, або “хелмінське” право, що являло собою переробку Магдебурзь-
кого права на польську мову з використанням релігійних ідей, звичаїв 
та інших юридичних норм польського міста Хелм. Цю переробку, яка 
отримала назву “Право цивільне Хелмінське”, створив П. Кушевич у 
1646 р.16

3 Загалом же Магдебурзьке право офіційно не було кодифіковане, 
тому статус кожного міста визначався комплексом привілеїв, дарованих 
йому, які могли відрізнятися. 

                                           
2 Саксонське зерцало (лат. Speculum Saxonum, нім. Sachsenspiegel) – німецький середньовічний 

збірник правових норм. Укладений близько 1230 р. (за ін. даними – в 1220–1235 рр.) рицарем Ейке фон 
Репковим, шефеном графства Ангальт поблизу м. Магдебурга в Саксонії на замовлення графа Гоєра 
фон Фалькенштайна. Джерелами укладання “Саксонського зерцала” були Біблія, канонічне право, 
закони Священної Римської імперії, візантійське право, звичаєве право земських та ленних судів із 
регіонів ельбських єпископств. Структурно воно включає чотири передмови, три книги земського 
права та книги ленного права. Земське право поширювалося на все населення, а ленне – лише на 
феодалів-землевласників. В книгах земського права зібрано норми державного права (обрання імпера-
тора, скликання та діяльність рейхстагу тощо), права місцевого самоврядування, шлюбно-сімейного 
права, цивільного, кримінального та процесуального права. У книгах ленного права йдеться про ленні 
відносини, ленний суд, міські лени. В німецьких землях “Саксонське зерцало” було зразком при 
створенні інших юридичних книг (“Аугсбурзьке Саксонське зерцало”, “Німецьке зерцало”, “Швабське 
зерцало”) [22, с. 406]. 

3 В інших джерелах подається інша дата створення документа – 1584 р. Див. : [23]. 
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Магдебурзьке право з’явилося на території України разом із німе-
цькими колоністами. Німці отримали право організовувати в галицьких і 
волинських містах самоврядні громади (війтівства) з автономними су-
дово-адміністративними інституціями. Перші війтівства були створені у 
Галицько-Волинській державі, зокрема, у Львові, що вважається поча-
тком періоду часткового надання Магдебурзького права (1287–1353 рр.). 
Всього за цей період таке право надано 7 містам. З 1329 р. по 1791 р. 
литовські князі, польські королі, українські гетьмани Магдебурзьке 
право надали більше 220 українським містам. 

Відповідно до Магдебурзького права, міста України поділялися 
на 3 категорії. До першої належали міста, що отримали Магдебурзьке 
право від литовських князів, польських та угорських королів. Перева-
жно це були міста Правобережної України (на території поширення 
католицизму). До другої категорії входили міста, які отримали Магде-
бурзьке право від їх власників. До третьої категорії належали міста, 
яким Магдебурзьке право було надано грамотами гетьманів після 
приєднання України до Московської держави (на території, де відбу-
валася конфронтація православ’я з католицизмом) [20]. До кінця 
XVIII ст. Магдебурзьке право одержали майже всі міста Лівобережної 
України (де під захистом влади надійно панувало православ’я). 

Грамоти гетьманів переважно підтверджували права міст України 
на самоврядування, які вони отримали ще під литовським та польським 
пануванням17

4. Після 1654 р. українські міста одержала підтвердження 
своїх прав, а 1665 р. містам були видані жалувані грамоти на Магде-
бурзьке право. Жалувані грамоти на Магдебурзьке право проголошу-
вали три принципи: скасування діючих раніше звичаїв, литовського, 
російського права; скасування влади й суду над міщанами чинами ве-
ликокнязівської адміністрації; установа самоврядування. 

Основою правового статусу міст, які переводилися на німецьке 
право, була так звана локаційна грамота (від латинського “loco” – по-
міщаю). У більшості грамот вказано, який саме вид німецького права 
вводився в конкретному місті. Іноді містам надавалося право вибору. 
Іноді вид німецького права в місті можна було встановити по аналогії. 
Так, зокрема, Львів отримав німецьке право за зразком Кракова, Краків, 
відповідно, за зразком Вроцлава, Київ за зразком Вільно, Вільно за 
зразком Кракова, Перемишль і Любачев за зразком Львова і т.д. [5]. 

Зазвичай, якщо місто знаходилося на королівських землях, то при 
наданні Магдебурзького права міщанам видавався привілей монарха. 

                                           
4 Так, зокрема, Києву магдебурзьке право підтверджувалося 1530, 1545, 1569, 1576, 1588, 

1633, 1650 рр. Поява зазначених привілеїв обумовлювалася не модифікацією форм, а політичними 
чинниками. 
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Якщо ж місто було приватним, то міщани мали отримати два привілеї – 
один від короля для власника земель із дозволом надати місту Магде-
бурзьке право, а інший – від самого власника міста [4, с. 34]. При цьому 
у кожній з грамот проголошувалася одна і та ж організація міської 
влади, одні й ті ж органи, що її утворювали. Юридичну основу їх діяль-
ності мало становити Магдебурзьке право. Проте у грамотах не зазнача-
лися закони, які визначали сутність Магдебурзького права, ні джерело, 
де воно містилося, ні обсяг повноважень, що надавався ним. Кожен 
наступний монарх або магнат підтверджували містам надане право. 

Слід мати на увазі те, що більшість українських міст мали неповний 
його варіант і лише Львів, Київ і Кам’янець користувалися повним 
правом самоврядування. Були міста, які втрачали наданий привілей. 
Такі випадки розглядала спеціально створена комісія і подавала королю 
свої висновки [13]. 

Норми Магдебурзького права врегульовували низку правовідно-
син. В адміністративно-правовому плані самоврядування завдяки ма-
гдебурзькому праву відокремило місто від волості. У сфері суспільно-
правових відносин це право регламентувало права міських станів – 
купців і ремісників. У сфері управління Магдебурзьке право звільняло 
міста від управління феодалів і визначало порядок обрання і функції 
органів міського самоврядування. У судовій сфері Магдебурзьке право 
регламентувало порядок судочинства, визначало заходи кримінального 
покарання. У сфері корпоративного права Магдебурзьке право регламе-
нтувало внутрішню статутну діяльність купецьких корпорацій, ремісни-
чих цехів. Магдебурзьке право врегульовувало правовідносини у сфері 
торгівлі, ним регулювалися питання оцінки й успадкування майна тощо. 

Міщанство переводилося на окремий суспільний стан, який мав 
свої органи самоврядування, а міста мали податковий і судовий імунітет, 
право власності на землю, торговельні пільги, звільнялися від феодаль-
них повинностей. Магдебурзьке право встановлювало порядок обрання 
влади, регламентувало функції посадовців, основні норми карного й 
цивільного законодавства, правила судочинства й оподатковування. 

Мешканці міст, на території яких діяло Магдебурзьке право, були 
юридично вільними. В залежності від статусу, міста звільнялися від 
судової та адміністративної великодержавної влади, або влади влас-
ника міста та повинностей на його користь. Мешканці міст отримували 
право вільної торгівлі, збирання прибутків. Всі доходи поступали в 
міську скриню, з якої йшла плата за Магдебурзьке право, вносились 
податки, покривались різні витрати. Привілеї звільняли міщан від 
обов’язку щодо примусових робіт, окремих повинностей, утримання 
гінців і послів, від обов’язку виставляти на замку сторожу тощо. Міста 
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могли мати власну казну, млин, воскобійні, броварні, солодовні, перево-
зи, громадську лазню, шинок, які передавали в наймання. Їм надавалося 
право побудови будинку для Магістрату, на нижніх поверхах якого 
дозволялось мати крамниці. У крупних містах був гостинний двір для 
купців, які здійснювали оптові операції. У Києві дозволялося двічі на 
рік проводити ярмарки. Одночасно з магдебурзьким правом міста 
могли отримати право мати власний герб та печатку з міським гер-
бом. Є підстави стверджувати, що міщани міст з магдебурзьким правом 
були привілейованим соціальним прошарком. 

Міщани виконували низку повинностей, проте замість численних 
натуральних їх видів вони сплачували єдиний грошовий податок. Зага-
лом же вони виконували як загальнодержавні повинності (утримання 
королівського війська, сплата грошових податків у державну скарб-
ницю [15], так і ті, які визначала міська влада (на утримання адміністра-
ції, на користь духовенства тощо) [16]. Сплачували вони й мита: 
торговельне, вагове, мостове. Купці й ремісники сплачували податки 
згідно доходів. 

Характерно, що магдебурзьке право набували і українські села, 
щоправда у спрощеній формі [18]. Надавалося воно шляхом купівлі-
продажу або дарування – село передавалось третій особі як винагорода 
за військову чи урядову службу. Шкода, що мало маємо звісток стосо-
вно релігійних свобод мешканців населених пунктів, які отримували 
Магдебурзьке право (але, вочевидь, права православного населення не 
були реалізовані в достатній мірі). 

Залежно від того, частково чи у повному обсязі надавалося Магде-
бурзьке право, міста поділялися на ратушні18

5 та магістратські. В останніх 
уся повнота влади належала магістратам, які мали “правні книги” 
(збірники законів) та печатку з міським гербом. Магістрат мав піклува-
тися про міський благоустрій, регулював ціни на продукти, слідкував 
за чистотою та порядком у місті тощо. 

До складу Магістрату входили війт, його помічники (бурмістри) і 
дві колегії – рада (райці, ратмани, радники), яка займалася передусім 
адміністративними, господарськими19

6, фінансовими справами, і лава 
(лавники, засідателі), яка здійснювала судочинство, переважно у ка-
рних справах. Поділ міської влади в особі магістрату на адміністра-
тивну й судову становив одну із основних особливостей діяльності 
магістрату [17]. Щоб контролювати Раду, у 1577 р. було створено 

                                           
5 Ратушу, як орган міського самоврядування, у кінці XVIII ст. мали майже всі міста Лівобережної 

України. 
6 Магістрат збирав податки, стежив за торгівлею, правильністю мір і ваг, визначав організацію 

ремесел і торгівлі в місті. 
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третю колегію магістрату – “ґмінна ізба”. Очолював її “регент”, якому 
підпорядковувався прокуратор із апаратом міських слуг [20]. 

Рада, як колегіальний орган, була наділена адміністративними, 
розпорядчими, господарськими і фінансовими функціями. Її обирали 
для контролю за лавою. Рада збиралася в ратуші раз на тиждень або 
скільки потребували справи. Предметом обговорення на її засіданнях 
були питання загальних інтересів міста. Вона була посередником між 
загальнодержавними установами та міщанами, здійснювала поліцей-
ський нагляд, розподіл ґрунтів, здавала в оренду прибутки і міське 
майно, встановлювала мита, такси на продукти споживання, затверджу-
вала угоди стосовно майна, проводила вибори окремих посадовців, сте-
жила за збереженням земельних ділянок, що належали місту. Розподіл 
ділянок, передача їх у володіння, у спадщину, купівля й продаж здійс-
нювалися тільки з дозволу ради. Кожен такий акт заносився в книгу 
ради, де вказувалося, що за отриману або придбану ділянку власник 
зобов’язувався нести встановлені повинності на користь міста. Їх вико-
нували шафари – спеціально призначувані особи. Рада виконувала й 
судово-поліцейські функції, розглядала дрібні правопорушення з ме-
тою забезпечення безпеки міщан. Однією з найважливіших функцій 
ради було прийняття до міського права (jus civile). Також рада видавала 
міські постанови – вількери, що мали таку ж обов’язкову силу, як і 
державні закони. У деяких випадках для охорони прав городян рада 
приймала статут. 

До її складу входили від 6 до 24 радників (райців, консулів), 
яких обирали на один рік. З початку XVI ст. райців стали обирати дові-
чно [4, с. 69]. Радники у Львові відзначалися особливими почестями і 
отримували титул шляхетних. Вони не отримували грошової платні, 
оскільки ця посада була почесною, і не платили податків. Урядовці 
отримували від ради міста подарунки – як правило провізією, а у окре-
мих випадках – цінні [4, с. 73]. Рада після закінчення строку своїх пов-
новажень, представляла звіт. Після затвердження звіту війтом міста 
функції ради вважалися закінченими. 

Існував і спеціальний судовий орган – лава, до складу якої входили 
війт (голова) і 7 лавників або присяжних. До компетенції лави, як і ради, 
входив розгляд цивільних тяжб городян. Особливе місце займали норми, 
що регулювали торгівлю й ремесла, діяльність цехів і купецьких гільдій, 
порядок оподатковування. Лавники розглядали усі судові (карні, кримі-
нальні, майнові) справи. При розгляді кримінальних справ лава воло-
діла виключною компетенцією. Лава мала право провадити слідство, 
складати заповіти і ділити майно померлого. Особисті права лавників 
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полягали у тому, що вони отримували щорічний пай із земельної влас-
ності лави, судові податі та штрафи, частку від кожного новоприбулого 
члена ґміни [4, с. 87]. 

Існували різні варіанти формування лави і ради. У Києві, зокрема, 
Магістрат переобирали щороку (6 лавників і 6 райців), а війт обіймав 
свою посаду довічно. Всі вони користувалися низкою пільг. Мав свої 
особливості також львівський магістрат, що було зумовлено наданням 
Львову широкого самоврядування, гарантованого королівським приві-
леєм. Магістрат Львова був апеляційною інстанцією для міст Руського 
воєводства і Поділля20

7. Ці міста мали право подавати апеляції львівським 
радникам, звертатись до вищого суду у Кракові21

8, комісарів 6 міст та 
короля [3, с. 291]. У зв’язку з цим, М. Ф. Владімірський-Буданов пропо-
нував увести новий термін – “львівське право” [3, с. 117, 524–525 та ін.]. 

Міські слуги фігурували у якості виконавчого органу магістрату. 
Їх не обирали, а наймали за плату. Очолював службу прокуратор 
(ратушний, шафар, господар)22

9. Важливе місце у ієрархії посад займали 
інстиґатор (прокурор)23

10 і синдик (адвокат). Магістратські урядники 
поділялися на старших і молодших. Старші – це війт, бурмістри, радці, 
лавники та магістратський писар, молодші – комісар або межувальник, 
городничий, возний24

11. 
Міську владу очолював війт, який спочатку призначався королем. 

Певний період його посада була спадковою, згодом стає виборною, 
проте з подальшим затвердженням королем (гетьманом). Ознакою його 
влади у Львові був срібний скіпетр. У окремих містах ним міг бути 
лише католик25

12. До сфери компетенції війта входило головування у лаві 
(судовому органі), до якого входили також сім лавників (присяжних). 
За нормами Магдебурзького права війтові заборонялось виносити вирок 
без узгодження з лавниками. Війт мав право виносити у тому числі й 
смертну кару. Цей вирок можна було оскаржити лише перед королем. 
Війт отримував не зарплату, а відсоток від податків26

13. 
                                           

7 Апеляційним центром для міст на території України у складі Корони Львів став з 17 липня 1444 р. 
8 Він був утворений 1356 р. 
9 Його обирала рада з-поміж членів колегії. Ні радники, ні війт не мали права втручатись у сферу його 

діяльності. 
10 Гошко Т., зокрема, зазначає що він був правоохоронцем у місті і був зобов’язаний не допускати 

галасу під час судів у ратуші, видавати позови, збирати судові штрафи, забезпечувати присутність 
сторін на судовому процесі і самому бути там; кожної п’ятниці він мав пред’являти суддям 
реєстр судових рішень. Див. : [4, с. 117]. 

11 До компетенції комісара були віднесені рішення суду по переділу землі, встановлення межових 
знаків. Возний виконував доручення суду: розносив повістки, приводив правопорушників, городничий 
слідкував за громадським порядком у місті. 

12 У Львові, Перемишлі, Дрогобичі та деяких інших містах православні не мали права займати 
посади, що дискримінувало православне населення. В окремих містах для різних конфесій існували 
різні магістрати. 

13 Проте так було не скрізь і не завжди. У Києві зокрема, у XVII ст. як війт, так і решта членів 
магістрату мали ще й фіксований грошовий оклад. 
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Бурмістрів (від 2 до 12) обирали на один рік зі свого середовища 
радці. Разом з війтом вони розглядали як судові, так і адміністративні 
справи. 

У розпорядженні магістрату знаходилися канцелярія на чолі з но-
таріусом (писарем). Він мусив володіти кількома мовами, мати правни-
чу освіту. Писаря зобов’язувала відповідна присяга. Окремого писаря 
мала і лава (інколи ці посади суміщалися). Маючи широкі повнова-
ження, писар ніс відповідальність за правопорушення й злочини: його 
могли звільнити з посади, позбавити міського громадянства; за хибний 
запис у період Середньовіччя його могли покарати відрубуванням руки, 
якщо ж він сфальшував магістратські книги, то його карали вогнем. 

До компетенції комісара були віднесені рішення суду по переділу 
землі, встановлення межових знаків. Возний виконував обов’язки дріб-
ного судового виконавця: розносив повістки, приводив правопоруш-
ників, городничий слідкував за громадським порядком у місті. 

У систему управління містом входили людвисар (ливарник, пуш-
кар), годинникар, геометр (фортифікатор), лікар, товмач (перекладач), 
доглядач, яточник, лазняр, пургант (прибирач сміття), ключники, кат, 
ціпаки і драби (міська поліція). У передмістях представниками влади 
магістрату були ландвійти, яким підпорядковувались старші вулиць 
(присяжні десятники) [20]. 

У ратушних містах головною посадовою особою був староста, 
який призначався королем (гетьманом) і суміщав обов’язки війта. Також 
не існувало поділу на лаву і раду, повноваження яких виконував уряд 
у складі двох бурмістрів. 

Процес у містах із Магдебурзьким правом був усним, гласним та 
змагальним. При розгляді кримінальних справ процес був інквізиційний, 
з допитами і тортурами. Апелювати можна було лише до королівського 
суду, який затверджував вирок. Судочинство велося польською або 
латинською мовою. Суворо карали злодійство, підпали, навіть дрібні 
крадіжки [19, с. 135–137]. В усіх судах присяжними були міські лав-
ники. В судових розглядах обидві сторони користувалися послугами 
адвокатів. 

Висновки. Магдебурзьке право стало найбільш поширеним варіан-
том правової організації. Фактично воно вилучало міську громаду з-під 
юрисдикції королівської адміністрації. В епоху розквіту Магдебурзького 
права (XV–XVІ ст.) у його систему входили близько 1,5 тис. європейсь-
ких міст. Очевидно слід погодитися з думкою, що свого часу Магде-
бурзьке право було показником приналежності української території до 
історичної Європи з її цінностями та життєвим устроєм. Дане право 
стало одним із важливих чинників культурного і правового зближення 
України із Західною Європою. У містах застосовувався єдиний принцип 
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організації і діяльності органів самоврядування [5]. Конкретні особливо-
сті окремих міст лише вносили в нього окремі зміни, не змінюючи його 
сутність [7, с. 83]. 

Варта уваги й оцінка дослідниками Магдебурзького права як 
знаряддя католизації та полонізації українського населення, оскільки 
правом на самоврядування могли користуватись лише католики, хоча 
в багатьох містах були окремі національні юрисдикції – католиків і 
православних. Міщанам, зокрема, було заборонено володіти майном, 
купленим у польських, вірменських, єврейських та німецьких панів. 
Обмеження були у сфері ремісничої діяльності, конфесійні, мовні, куль-
турні, політичні. Православні були відсторонені від міського управління 
в управах і судах. Обмеження були встановлені щодо заборони для 
українців займатися торгівлею, щодо купівлі-продажу будинків, при 
винесенні судових вироків тощо. 

Магдебурзьке право зберігалося за українськими містами до кін-
ця XVІІІ – початку ХІХ ст. Занепадати самоврядування українських 
міст стало з ліквідацією Гетьманщини. Фактично його застосування 
припинилося після запровадження 1781 р. “Установления о губерни-
ях” і створення нової судової системи. Царським указом від 1831 р. 
(для Києва – від 1835 p.) Магдебурзьке право було остаточно скасоване. 
У Галичині Магдебурзьке право скасоване було ще у 1786 р. 
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Summary 
Anatolii Tkachenko. Magdeburg Law in the Lands of Ukraine: Legal 

Worldview Bases. 
In the article author researches the process of origin and source of Magde-

burg law as well as the special features of its dissemination over the territory of 
Ukraine; analyses the historiography of the issue; considers the legal relationships 
regulated by the norms of Magdeburg law in the spheres of public relations, gov-
ernance, legal proceedings, company law and commerce etc. 

Keywords: Magdeburg law, locator’s charter, bodies of self-government, 
municipal council, the “lava” box (bench), council, vogt, burgomaster, senior non-
commissioned officer of municipal council, legal procedure and proceeding under 
Magdeburg law. 

УДК 130.121 
Олег ТУЛЯКОВ 

ФІЛОСОФСЬКИЙ ЗМІСТ І ФУНКЦІЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ “ГРОМАДІВСЬКОЇ” САМОСВІДОМОСТІ27 

У статті стверджується значення громади як ефективного та перспекти-
вного суспільного утворення української нації. З метою теоретичного визначення 
моделі сталого розвитку сучасної України представлений новий термін “українська 
“громадівська” самосвідомість”. На ідейній основі традиційного для українського 
світогляду конкретного православного ідеалізму надається логічне визначення цього 
терміну шляхом обґрунтування суттєвих ознак. Визначаються функції української 
“громадівської” самосвідомості. 

Ключові слова: громада, українська “громадівська” самосвідомість, духов-
ний лідер, суттєві ознаки, функція. 

Постановка проблеми. Останні події суспільно-політичного життя 
України свідчать про нагальну необхідність реального забезпечення 
сталого розвитку нашої держави. Як відомо, ідеї про сталий розвиток 
визнані світовою спільнотою як нова ідеологія ХХІ століття. Зміст тер-
міну “сталий розвиток” формулюється як організація такої життєдіяль-
ності суспільства, котра при задоволенні потреб його членів не 
ставить під загрозу задоволення потреб майбутніх поколінь [8]. 

Геополітична сталість (котра, зокрема, передбачає унеможлив-
лення військових конфліктів на українській території) забезпечується 
впровадженням принципово іншої державної геополітичної стратегії. 
Вона має базуватися на тому, що історична місія України на поточному 
історичному етапі – бути не буферною зоною і не зоною бойових дій, 
а містом, який пов’язує Європу та Азію на базі спільної моделі сталого 
розвитку. Українське суспільство заслужило спокою та благополуччя 
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подвигами своїх героїв, котрі виборювали це право на ниві будівництва 
та протистояння. 

Що потрібно зробити, аби стати таким містом, тобто територією 
культурного, економічного та суспільно-політичного розвитку, тери-
торією налагодження ефективних комунікативних зв’язків між різни-
ми народами? Для цього потрібно бути самодостатньою спільнотою зі 
своїм власним шляхом розвитку. Визначення цього шляху почина-
ється з визначення його філософського сенсу. Нами він вбачається в ідеї 
української громади і сформованої на її основні “громадівської” са-
мосвідомості. 

Аналіз актуальних досліджень. Терміном “громада” позначалося 
різне. А саме – сукупність людей, громадсько-політичний збірник, що 
видавався під керівництвом М. Драгоманова, національно-культурні 
товариства, сільська община, політична партія [6]. 

Розуміння громади як інтегруючої та ідентифікуючої суспільної 
цінності виникає у дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХ століття. 
У роботах В. Антоновича, М. Грушевського, М. Драгоманова, В. Липин-
ського та інших мислителів, зокрема, доводилося, що громада була оп-
тимальною та ефективно діючою формою збереження та розвитку 
національної самобутності українців, оптимальним механізмом, який 
об’єднував націю у єдине ціле, способом формулювання спільних за-
дач та розробки шляхів їх вирішення. На початку ХХ століття дослі-
дження феномену української громади набули рис системності, що 
відкрило шлях для розробки на базі ідеї про громаду законодавчих ак-
тів. Цю ідею з різним успіхом використовували громадсько-політичні 
об’єднання, що діяли вже за часів нової України. 

Отже, громада як суспільне утворення та громадівський рух дослі-
джені в історичному та політологічному аспектах. З огляду на вказане 
нами велике історичне значення громад є підстави надати терміну 
“громада” більш глибокого, філософського змісту. 

Проблеми колективної слов’янської самосвідомості знайшли своє 
дослідження у роботах Д. С. Ліхачова, В. С. Мавродіна, В. В. Сєдова 
та інших. Вказується, що така самосвідомість тісно пов’язана з про-
цесами самопізнання, самоосмислення, самоусвідомлення та самовизна-
чення. Ці процеси у свою чергу визначають соціальну комунікацію, 
соціальну мобільність та соціальну трансформацію. Виникнення сус-
пільної самосвідомості є результатом масової консолідації, розуміння 
необхідності збереження власної самобутності. При цьому такий процес, 
як правило, має місце у вирішальні історичні часи, коли найбільшого 
апогею досягають вияви національного патріотизму. 
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Західні дослідники М. Баррет, М. Беннет, І. Віла та С. Перера 
ототожнюють суспільну самосвідомість з суспільною ідентичністю 
та самоіндентифікацією, чим значно підвищують статус та значення 
поняття, визначення якого ми намагаємося дати у цьому дослідженні. 
У роботах вітчизняних філософів С. Б. Кримського Г. В. Гребенькова, 
Н. В. Хамітова терміну суспільна самоідентифікація наданий аксіоло-
гічний зміст. Так, стверджується, що найвищою цінністю для життє-
діяльності нації є її виокремлення від інших та визначення власного 
шляху. При цьому важливо наголосити, що суспільна самосвідомість 
як об’єктивна даність знаходить свій вираз у самосвідомості окремих 
особистостей. 

Запропоноване нами визначення ідейної основи української “гро-
мадівської” самосвідомості відкриє шлях теоретичних та практичних 
розробок у сфері використання феномену української громади для 
ефективного вирішення проблем сучасного українського суспільства. 

Мета статті – визначити логічний зміст терміну “українська “гро-
мадівська” самосвідомість”. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, громада розуміється як 
утворення на основі спільного для її членів. Зокрема – відповідної 
ідеї, істинність якої визнається та яка має статус певного дороговказу 
для спільних дій. Для українців таким спільним є завдання побудови 
самостійної держави, механізми якої діють ефективно. Особливості 
геополітичного становища, основною характерною рисою якого є зна-
ходження на краю різних цивілізацій, зумовлює актуальність проблеми 
забезпечення суверенітету та територіальної цілісності. Черговий війсь-
ковий конфлікт, який сьогодні має місце на Сході, є продовженням 
вже усталеної практики вирішення геополітичних задач інших держав. 

Незадовільна робота у справі побудови ефективно діючої держа-
ви протягом останніх двох десятиліть і стала причиною останніх за-
грозливих для українського суверенітету політичних подій. Складно 
розхитати, вразити злагоджено працюючий механізм. Натомість доволі 
легко це зробити з таким механізмом, складові якого утворені на хитких 
основах. Звичайно, що ми маємо на увазі не тільки механізми державної 
влади. Запропонована далі “громадівська” самосвідомість є основою 
для побудови принципів та порядку дій органів місцевого самовряду-
вання, політичних партій та громадських організацій. 

Говорячи саме про українську громаду, перш за все варто згадати 
про ту роль, яку це специфічне суспільне утворення відіграло на різ-
них етапах історії України. Відповідні історичні події переконливо 
свідчать, що коли ставала пряма загроза ліквідації проявів національної 
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самобутності, українці об’єднувалися у громади. І це надавало їм мож-
ливість таку самобутність зберегти. 

Отже, громада для української нації є формою існування як само-
бутньої та незалежної спільноти. Оскільки у спільноти об’єднуються 
особи на основі спільних ідей щодо існування та розвитку, а сукупність 
таких ідей утворює відповідну колективну самосвідомість, то наші роз-
думи варто продовжувати у напрямі опрацювання терміну “українська 
“громадівська” самосвідомість” зі специфікою її релігійного підґрунтя. 

Надання логічного визначення здійснюється шляхом представ-
лення суттєвих ознак предмета або явища. У нашому випадку ми маємо 
справу зі специфічним явищем, котре означається словом “грома-
дівське”. Це явище спочатку потрібно виокремити у царині соціально-
політичних термінів. 

Ми розділяємо поняття “громадівський статус” та “громадянський 
статус”. Громадянський статус визначається з огляду на зв’язок лю-
дини та держави у частині прав та обов’язків, а громадівський статус – 
це зв’язок людини з місцевими суспільними утвореннями. Грома-
дянське суспільство як таке у вітчизняній традиції визначається як 
“…суспільний феномен, умови, обставини, за яких кожен громадянин 
претендує, має певним чином незалежний спосіб життя згідно з прин-
ципами рівності, свободи в межах ознак тих суспільно-політичних за-
даностей, у сприйнятті (прийнятті) і несприйнятті (неприйнятті) яких 
громадянин бере участь на рівних правах і задачах з іншими громадя-
нами” [9, c. 156]. 

Говорячи про громадівське суспільство, ми до визначених суттє-
вих ознак громадянського суспільства додаємо ще одну визначальну 
ознаку: приналежність громадянина до місцевої спільноти та його ак-
тивна діяльність при виконанні задач життєдіяльності цієї спільноти. 

Тепер – про свідомість. Як відомо, вона є специфічним проявом 
людської духовності, котрий виражається у набутті предметно-мовної 
форми знання. У свою чергу усвідомлення своєї інтелектуально-
духовної особистісної специфіки та місця серед інших суб’єктів життє-
діяльності визначається у вітчизняній філософській традиції як самос-
відомість [10]. 

Аналізуючи українську громаду з огляду на вказану нами її роль і 
специфіку, є підстави перенести риси особистісної самосвідомості на 
масову (суспільну, національну) самосвідомість. Таке перенесення є 
виправданим, оскільки специфіка самосвідомості в тому, що вона 
“…виражає сутність внутрішнього світу, опосередковане відношення 
суб’єкта до об’єктивного світу через безпосереднє відношення його до 
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самого себе” [10, c. 565]. Саме ці риси і визначають українську “гро-
мадівську” самосвідомість. Вияв цих рис доводиться функціями, які ви-
конували українські громади у часи свого існування. Виділимо основні 
з них: 

 осмислення, вираження сутності обставин, реалій, подій, сло-
вом – зовнішнього середовища, у якому опинилася громада у 
відповідний час та у відповідному місті; 

 вираження спільних ідей, позицій, міркувань щодо життя гро-
мади; 

 визначення шляху, який би забезпечив свою власну життєдіяль-
ність у відповідному зовнішньому середовищі; 

 знаходження способів унеможливлення проявів, які визнані як 
чужі та такі, що загрожують життєдіяльності спільноти. 

Філософська сутність “громадівської” самосвідомості криється 
у способі встановлення комунікації між особистістю та спільнотою. 
Така комунікація будується на основі традиційного для українського 
світогляду конкретного православного ідеалізму (Г. С. Сковорода, 
П. Д. Юркевич, Б. П. Вишеславцев). З точки зору вказаної світогляд-
ної традиції сутнісна політична трансформація відбувається у формі 
свідомих дій окремих особистостей, які на трансцендентному рівні 
досягають найвищого рівня самосвідомості [4]. Трансцедентний рівень 
спілкування досягається “серцем” (термін Д. Чижевського). “Серце” у 
контексті конкретного православного ідеалізму – це утаємничена гли-
бинна безсмертна сутність особистості, у якій відображається її інди-
відуальність, яка є джерелом специфічних для цієї особистості думок 
та відповідно до них дій. 

Усвідомлення індивідом власної природної духовної специфіки є 
початком найбільш важливого для нього процесу особистісного вибору. 
Мається на увазі вибір сфери спілкування, професії, місця в суспільстві 
тощо. Такий спосіб: від визначального духовного до земного конкре-
тного є єдино правильним способом формування самосвідомості осо-
бистості, котра виражає усвідомлення людиною своєї єдності зі світом, 
розуміння “самості” (власної неповторності), визначення та здобуття 
соціального статусу, формування життєвих принципів та інтересів. 
Самопізнання та самовдосконалення, активна професійна та суспільна 
діяльність, відчуття гармонії та злагоди зі світом приносять особистості 
“щастя” (у розумінні Г.Сковороди). Така людина є частиною тієї частки 
суспільства, котра його тримає у злагоді, котра є запорукою стабіль-
ності, стійкості, сталості. 
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Формування у правильний спосіб самосвідомості членів суспільст-
ва вирішує його гострі проблеми. Серед них – соціальна та економічна 
нерівність, заміна неефективних систем управління, суспільне непоро-
зуміння та ненависть. Отже, визначальне, головне та вкрай необхідне 
для особи є реальне та повне здійснення процесу формування самос-
відомості. Ось так виразно, точно та витончено Б. Вишеславцев опи-
сує процес приходу людини до своєї внутрішньої сутності, до свого 
“cерця”: “Знайти цю свою вічність, означає знайти своє справжнє “Я”, 
поринути у глибину власного серця. І це вдається небагатьом, та, переш 
за все, переживається як почуття глибокого подиву, ніби нового духов-
ного народження або зцілення від природженої сліпоти” [4, c. 96]. 

Таким чином, носіями “громадівської” самосвідомості є духовні 
лідери нації, які діють за “серцем”, “самістю”. 

Повертаючись до проблеми забезпечення сталого розвитку суспіль-
ства, поставимо питання: яким чином люди об’єднуються один з одним, 
у який спосіб здійснюється соціальна комунікація, що є основою для 
соціальної інтеграції? 

Соціальна комунікація є процес людської взаємодії у світі. Взає-
модії особистостей, соціальних груп етносів. Принципова можливість 
взаємодії зумовлюється порозумінням та конструктивною позицією 
учасників комунікації. Сутнісне значення взаємодії вимірюється метою, 
яку перед собою ставлять комунікатори. Філософський зміст соціальної 
комунікації визначили антропологія, біхевіоризм, лінгвістична філо-
софія, прагматизм, психоаналіз, трансцендентальна феноменологія, 
екзистенціалізм. Розрізняється зовнішня та внутрішня комунікація. 
Орієнтація виключно на зовнішню у процесі формування світогляду 
призводить до замкненості та самотності особистості, котрі долаються 
тільки комунікацією внутрішньою, котра, здійснюючись вільно, тор-
кається питань внутрішніх духовних сенсів конкретної особистості. 

Висновки. Отже, надаємо логічне визначення, яке є метою цього 
дослідження. Українська “громадівська” самосвідомість” – відтворення 
дійсності духовними лідерами з метою сталого розвитку української 
нації. 

Функції: ідентифікаційна, інтегративна, комунікативна функції 
соціальної трансформації та соціальної мобільності. 

Визначені нами філософський зміст і функції громадівської само-
свідомості надають можливості для визначення принципів реформу-
вання політичної системи України. 

Так, у вищому законодавчому органі має бути представлений 
виключно представник відповідної місцевої громади. Тому потрібно 
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міняти виборче законодавство у формі переходу виключно до мажори-
тарної системи виборів з висуванням кандидатів від трудових колек-
тивів і громадських організацій. Вимога до кандидатів: чесність, 
перевірка декларацій доходів та витрат, обов’язкове проживання три-
валий період на території виборчого округу. Призначення керівників 
територіальних підрозділів здійснюється при узгодженні з місцевими 
громадами. 

У розробці цих та інших шляхів модернізації суспільно-політичної 
системи України на основі “громадівської” самосвідомості ми бачимо 
перспективи дальших актуальних досліджень. 
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Summary 
Tulyakov Oleg. Philosophical content and functions of Ukrainian sodality 

self-awareness. 
In the article stated effectiveness and perspectivity of sodality for Ukrainian 

nation. In order to determine the theoretical model of sustainable development of 
modern Ukraine a new term “Ukrainian sodality self-awareness” is proposed. 
On the ideological basis of the traditional Ukrainian Orthodox worldview specific 
idealism is given a reasonable definition of the term through the study of essential 
features. The author defines the functions of Ukrainian sodality self-awareness. 

Keywords: sodality, Ukrainian sodality self-awareness, spiritual leader, essen-
tial features, function. 
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Iryna BOKUN 

CAN CULTURAL MODELS 
FOR ABSTRACT CONCEPTS BE LITERAL?28 

The article describes the relationship between cognitive metaphors and cultural 
models. It proves that cultural models for abstract concepts cannot be literal. The author 
also argues that in real discourse target domains can select metaphors that are not a part 
of the conventional application of the source to the target. The selection of metaphors is 
limited because they come from a source that is already constitutive of the target. 

Keywords: cultural model, conceptual metaphor, target domain, source domain, 
concept. 

Problem statement. Cognitive linguists have suggested that concep-
tual metaphors can produce cultural models, that is, a metaphor-based un-
derstanding of a domain of experience [7, p. 194]. The example that was 
given to illustrate this was the TIME IS A MOVING ENTITY metaphor [1]. 
Indeed, could we understand time without metaphor? 

More generally, we should ask what the relationship between meta-
phors and cultural models is. More specifically, the issue in our context 
here is whether cultural models for abstract concepts can be literal at all. 

Previous research. Cognitive linguists argue that our concepts for 
physical objects such as chairs, balls, water, rocks, forks, dogs, and so on, 
do not require metaphorical understanding (at least in our everyday concep-
tual system and for ordinary purposes). In fact, some scholars (especially 
some cognitive anthropologists) claim that literal cultural models do exist 
for abstract concepts; that is, they suggest that we can have a primary literal 
understanding of them [13]. Others, however, claim that cultural models for 
abstract concepts are inherently metaphorical; that is, they are constituted 
by metaphor [3; 4; 6; 8; 9]. 

The aim of this article is to prove that cultural models for abstract 
concepts cannot be literal. I will also argue that in real discourse target do-
mains can indeed select metaphors that are not a part of the conventional 
application of the source to the target. 
                                           
© Iryna Bokun, 2014 
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Main body. Naomi Quinn [13, p. 20] suggests that, contrary to the 
claim made by George Lakoff and Zoltan Kövecses [9, p.145], metaphors 
simply reflect cultural models. In contrast, Lakoff and Kövecses claim that 
metaphors largely constitute the cultural model. 

Quinn bases her argument on her analysis of American marriage 
[12; 13]. On Quinn’s view, the American conception of “marriage” can be 
characterized by a set of expectations: marriage is expected to be shared, 
mutually beneficial, and lasting [13, p. 67]. In this view, marriage takes over 
several properties of love, which then come to define it (i.e., marriage). 
But the question then becomes: Where does the abstract concept of “love” 
come from? Does it emerge literally or metaphorically? Quinn’s answer is 
straightforward. It emerges literally from certain basic experiences, and then 
these experiences will structure marriage. The particular basic experiences 
that Quinn suggests the American conception of “love and marriage” derives 
from involve early infantile experiences between baby and the first care-
taker. 

As can be seen, for Quinn, no metaphor is needed for abstract con-
cepts to emerge. The expectational structure of marriage derives from the 
motivational structure of love, which in turn derives from the basic infantile 
experience between baby and first caretaker. 

If we characterize the essence of marriage, as Quinn does, as a set of 
expectations that can be viewed as being literal, Quinn’s major claim 
stands: The core of the concept of “marriage” is literal, hence metaphors do 
not play a constitutive role in its understanding. More generally, abstract 
concepts such as “marriage” can exist without metaphors that constitute 
them. This analysis would support the Grounded Literal Emergence view 
[6, p. 145]. 

However, I believe that this analysis is incomplete and problematic. 
The problem is that we cannot take the expectational structure of marriage 
to be literal. Notice that Quinn’s claim is that it is the motivational structure 
of love (i.e., that we want to be with the person we love, we want mutual 
need fulfillment, and we want love to be lasting) that provides the expecta-
tional structure of marriage. What Quinn does not say is how the concept 
of “love” itself is structured over and above its motivational structure. 
We should, therefore, first ask what love is before we discuss its expecta-
tional structure. And, ultimately, the question we have to face is whether 
the structure of the concept of “love” itself is derivable from the basic in-
fantile experiences that Quinn mentions. Can the concept of “love” emerge 
literally from these basic experiences? My answer is that the basic infantile 
experiences play an important role in the emergence of the concept but are 
not sufficient for its detailed characterization. The insufficiency comes 
from the fact that the infantile experiences lack the detailed content and 
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structure that characterize the concept of “love” in adults. In other words, 
the metaphorical source domain has structure and content that is additional 
to that found in the basic experience. 

It can be argued that, first and foremost, marriage is some kind of 
abstract union between two people. To illustrate this, we can refer to defini-
tions of marriage in some American dictionaries [2; 10; 11]: As these dic-
tionary definitions show, a major component of the concept of “marriage” 
is the (legal, social, emotional, etc.) union of two people. This seems to be 
a large part of the notion that is independent of and prior to the expecta-
tional structure associated with marriage. In other words, the prototypical, 
or stereotypical, idea of marriage must include the notion that it is an abstract 
union of various kinds between two people. 

As Quinn suggests, the concept of “marriage” is structured by the 
mapping of the American cultural conception of “love”. However, she only 
finds this in the expectational structure of marriage. But now we can see 
additional structure in marriage that derives from love. This is the notion of 
unity that involves two people. It is largely the functional unity of two 
physical parts that serves as the source domain for the abstract target concept 
of “marriage”. But more generally, our understanding of nonphysicalsocial, 
legal, emotional, spiritual, psychological, etc. – unions derives from physical 
or biological unions. This is a perfectly regular way in which human beings 
conceptualize and, by conceptualizing, also build their nonphysical, abstract 
world. 

In other words, we have the conceptual metaphor NONPHYSICAL 
(FUNCTIONAL) UNITY IS PHYSICAL (FUNCTIONAL) UNITY. This 
is the metaphor that underlies the conception of various social, legal, psycho-
logical, sexual, political, emotional, and other “unities” and explains the 
use of such expressions as “to join forces”, “the merging of bodies”, “a union 
of minds”, and so on. Obviously, the metaphor also applies to marriage as a 
nonphysical unity between two people. Some examples from the preceding 
dictionary definitions include “to join in marriage”, “a marriage union”, 
“the legal union of man and woman”; hence the metaphor MARRIAGE IS 
A PHYSICAL AND/OR BIOLOGICAL FUNCTIONAL UNITY OF TWO 
PARTS. 

What is the relationship between the idea of MARRIAGE-AS-
NONPHYSICAL-UNITY and the expectational structure of marriage that 
Quinn describes? I suggest that the conception of marriage as a unity between 
two people is the basis, or the foundation, of its expectational structure, 
namely, that marriage is expected to be shared, beneficial, and lasting. 
The reason that marriage is expected to be all these things is that it is concep-
tualized as a unity of a particular kind: the physical unity of two complemen-
tary parts, which yields the metaphor MARRIAGE IS THE PHYSICAL 
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AND/OR BIOLOGICAL UNITY OF TWO COMPLEMENTARY PARTS. 
The details of the unity metaphor for marriage can be given as a set of 
mappings: the two physical parts → the married people, the physical join-
ing of the parts → the union of the two people in marriage, the physi-
cal/biological unity → the marriage union, the physical fit between the 
parts → the compatibility between the married people, the physical functions 
of the parts in the unity → the roles the married people play in the relation-
ship, the complementariness of the functions of the parts → the comple-
mentariness of the roles of the married people, the whole physical object 
consisting of the parts → the marriage relationship, the function of the 
whole object → the role or purpose of the marriage relationship. 

What we have here is a source domain in which there are two parts 
that fit each other and form a whole, where the particular functions of the 
parts complement one another and the parts make up a larger unity that has 
a function (or functions). This source schema of a physical unity has parts 
that are additional to the basic experience between baby and first caretaker. 
Unlike the infantile experience, here two originally separate parts are 
joined, or put together; unlike the infantile experience, there is a preexisting 
fit between the parts; unlike the infantile experience, the whole has a func-
tion that is larger than, or goes beyond, the functions of the individual 
parts. What corresponds to these in the target domain of MARRIAGE is 
that two separate people who are compatible join each other in marriage 
with some life goal(s) in mind. It is this structure that appears in the way 
many people (in America and possibly elsewhere) think about marriage. 
But this way of conceptualizing marriage is simply a special case of the 
larger process whereby nonphysical unities in general are constituted on the 
analogy of more physical ones. It is important to see that the physical unity 
metaphor characterizes not just “marriage” but many other abstract concepts 
where the issue of NONPHYSICAL UNION arises, that is, abstract con-
cepts that have “union” as one of their dimensions, or aspects. This dimension 
of NONPHYSICAL UNION emerges from the content and structure of 
what was called the source domain of PHYSICAL UNITY (OF TWO 
COMPLEMENTARY PARTS). In this sense, abstract concepts that pos-
sess the dimension of NONPHYSICAL UNION can only be metaphorical. 
This is for the simple reason that this abstract dimension inevitably emerges 
from the physical source of PHYSICAL UNITY. The application of this 
simple, constitutive metaphor to marriage is both transparent and im-
portant. Its significance lies in the fact that in the concept of marriage 
NONPHYSICAL UNION is a core dimension. 

In Quinn’s view, the basic experiences constitute cultural models (like 
those of abstract concepts in general and that of the concept of “marriage” in 
particular) and the cultural models select the fitting conceptual metaphors. 
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In my view, it is the basic experiences that select the fitting conceptual 
metaphors and the metaphors constitute the cultural models. As we saw 
earlier, there are differences between what the basic experiences and what 
the conceptual metaphors can yield relative to abstract concepts. Basic experi-
ences in themselves could not account for the entire content and structure 
of the concepts of “love” and “marriage”. The more that is needed is provided 
by such constitutive metaphors as NONPHYSICAL UNION (IN LOVE 
AND MARRIAGE) IS PHYSICAL UNITY. 

This metaphorically structured understanding of marriage forms a def-
inition of marriage and provides its expectational structure. The definition 
could be given as follows: “Marriage is a union of two people who are 
compatible with each other. The two people perform different but comple-
mentary roles in the relationship. Their union serves a purpose (or purposes) 
in life”. This is, of course, a generic-level definition, which can be filled 
out with specific details in individual cases. 

The expectational structure of marriage arises from the definition in 
the following way: 

 Because a part by itself is not functional, people want to share their 
lives with others in marriage. 

 Because only one or some parts fit another part, people want com-
patible partners in marriage. 

 Because (to get a functioning whole) a part must perform its desig-
nated function, people want to fulfill their designated roles in a 
marriage relationship. 

 Because wholes have a designated function to perform, marriage 
relationships must be lasting. 

As can be seen, this is similar to Quinn’s expectational structure, alt-
hough there are also some differences. One difference is that in my char-
acterization compatibility is a mapping in the unity metaphor, while in hers 
it is a consequence that follows from the expectational structure. Another 
difference is more substantial. It is that I have given the expectational struc-
ture of marriage as a consequence of a certain metaphorical understanding 
of marriage, one that is based on the metaphor nonphysical unity is physical 
unity. It is in this sense that we can claim that the concept of “marriage” is 
metaphorically constituted. 

In sum, what Quinn calls the expectational structure of marriage results 
from a certain metaphorical understanding of marriage. Thus, marriage is 
not a literally conceived abstract concept, although the metaphor that yields 
the expectational structure is based on certain bodily experiences. 

Conclusions. A part of our conceptual system consists of abstract 
concepts that are metaphorically defined. The definition of abstract con-
cepts by means of metaphor takes place automatically and unconsciously. 
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This is the case when emotions are viewed as forceful entities inside us, 
when we think of abstract complex systems as growing (= developing), 
when we define our goals as “goals” (to be reached), and, indeed, when we 
believe that marriage is some kind of a union. We take these metaphorical 
“definitions” as givens that are literal. But they are not. There are many 
concepts like these that are defined or constituted by conceptual metaphors. 
And they are so constituted unconsciously and without any cognitive effort. 
Probably it makes sense to believe that this kind of definition of abstract 
concepts takes place at what Kovecses calls the supraindividual level of 
conceptualization [5, p. 197]. It is the supraindividual level in the sense that 
it consists of a static and highly conventionalized system of mappings be-
tween physical source and abstract target domains. Because of the automatic 
and unconscious nature of the mappings, we tend to think of these abstract 
concepts as literal and believe, as Quinn does, that the literal models of the 
concepts “select” the appropriate metaphors. 

However, having said this, I can suggest that Quinn makes a partially 
valid point. When we actually use these metaphorically constituted con-
cepts in real discourse, it is often the case that we choose metaphorical ex-
pressions that are not constitutive of our understanding of the target 
concept in question in discourse but that are based on an already-existing 
metaphorical understanding of a model of a target domain. In other words, 
we may agree that the way discourse understanding and production works 
often creates situations in which metaphorical expressions arise from a prior 
understanding of the target as a (metaphorically constituted but literally 
taken) cultural model. The further research can focus on some other concep-
tual metaphors with a rich set of linguistic expressions and their cultural 
models. 
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Анотація 
Бокун Ірина. Чи можуть культурні моделі абстрактних концептів 

бути буквальними? 
Стаття описує взаємовідносини між когнітивними метафорами та 

культурними моделями. В ній доводиться, що культурні моделі абстрактних 
концептів не можуть бути буквальними. Автор також доводить, що в реаль-
ному дискурсі цільові домени можуть відбирати метафори, які не є части-
ною конвенціонального застосування джерела до цілі. Відбір метафор є 
лімітованим, тому що метафори виходять з джерела, яке вже є складовою 
цілі. 

Ключові слова: культурна модель, концептуальна метафора, цільовий 
домен, вихідний домен, концепт. 

УДК 331.556(477) 
Алла ЗЯКУН, Юлія ЗЯКУН 

“УКРАЇНСЬКЕ ОБЛИЧЧЯ” 
СУЧАСНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: 
ПРАВОВИЙ І СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ29 

У статті розглянуто статистичні показники трудової міграції українсько-
го населення за останній рік. Виокремлено популярні серед українців сучасні 
центри тяжіння робочої сили та проаналізовано правове регулювання міграцій-
них процесів в Україні. 

Ключові слова: трудова міграція, міграційний процес, міграція. 

Постановка проблеми. З часу, як Україна здобула незалежність, 
у країні значно активізувалися міграційні процеси. Проявляються вони в 
основному у формі міжнародного руху робочої сили. За останні 20 років 
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на світовому ринку праці Україна стала переважно експортером робочої 
сили. Тому міграційні рухи як внутрішні так і зовнішні є актуальною 
проблемою українського сьогодення, яка потребує впровадження еко-
номічних, соціальних та правових заходів щодо її регулювання. 

Аналіз актуальних досліджень. На сьогодні міграційні процеси є 
багатоаспектною проблемою для розгляду як закордонних, так і вітчи-
зняних науковців. У цій науковій тематиці вже виокремлені теоретичні 
положення, досліджені соціально-економічні та політико-правові ас-
пекти міграції як явища. Щодо проблеми міграційних процесів в Украї-
ні, то серед вітчизняних дослідників можна згадати Ш. Рамазанова [13], 
В. Степаненко [16], Г. Удовенко [17], О. Хомра [19], Л. Чайка-
Петегирич [20], І. Куревіна [11], Р. Стаканова [15] та інших, які займа-
лися даною проблематикою. Окрім теоретичних досліджень, у рамках 
даної теми здійснюються й практичні розвідки. Так, питанням трудо-
вої міграції займаються безпосередньо спеціалізовані організації, які 
фіксують масштаби міграційних потоків до різних країн світу, це – 
Департамент з економічних і соціальних питань Організації Об’єднаних 
Націй (Нью-Йорк, США) [23] та Інститут міграційної політики (Ва-
шингтон, США) [22]. В Україні цим займається державна служба стати-
стики [1]. 

Метою статті є аналіз статистичних показників міграції в Україні 
за останній рік та огляд законодавчо-правової бази як регулюючого 
фактору міграції в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Трудова міграція в сучасному світі є 
своєрідним каталізатором глобалізаційних процесів, бо має причинно-
наслідковий зв’язок. Але українська трудова міграція пов’язана не лише 
зі світовими тенденціями, а й має особливі мотивації. До переселення 
українських громадян на нові місця проживання та працевлаштування 
мотивують кризові економічні та політичні чинники всередині нашої 
держави. Зважаючи на постійне збільшення масштабів міграції, спро-
буймо з’ясувати найважливіші причини, через які наші співвітчизники 
покидають Батьківщину. На думку більшості науковців, соціологів і 
психологів, основними внутрішніми факторами є затяжна соціаль-
но-економічна криза в Україні, що позначилася на спаді виробництва. 
Звідси незабезпеченість робочими місцями та низька заробітна пла-
та, а також відсутність можливостей для розвитку і самореалізації. 
Економічний спад позначився на демографічній кризі та старінні нації, 
а загострення політичних ситуацій посилює корупція. Зовнішніми 
чинниками, що прискорюють міграцію українців, є збільшення дис-
пропорцій економічного розвитку країн і регіонів, процеси інтегра-
ції та глобалізації світової економіки, міграційна політика урядів 
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країн, призначення та безвізовий режим поїздок у країнах ЄС. Усе 
це позначається на різниці якості життя в іноземних країнах, порівняно з 
Україною [12]. 

За даними Державної служби статистики України, 325 911 тисяч 
українців змінили місце проживання або роботи в межах нашої кра-
їни [1]. Про це говорять статистичні дані про міграційний рух населення 
у січні – серпні 2014 році [1]. 

 
Країна, регіон Кількість прибулих Кількість вибулих Міграційний приріст 

Україна 325 911 312 439 13 472 

Вінницька 16 307 15 226 1 081 

Волинська 9 402 7 727 1 675 

Дніпропетровська 22 408 23 051 –643 

Донецька 21 176 23 832 –2 656 

Житомирська 11 483 10 425 1 058 

Закарпатська 4 187 4 124 63 

Запорізька 11 662 12 189 –527 

Івано – Франківська 9 179 7 938 1 241 

Київська 21 973 13 275 8 698 

Кіровоградська 9 089 8 769 320 

Луганська 9 315 9 770 –455 

Львівська 15 244 16 218 –974 

Миколаївська 9 424 8 345 1 079 

Одеська 18 829 17 734 1 095 

Полтавська 14 039 12 506 1 533 

Рівненська 10 961 10 459 502 

Сумська 9 842 9 892 –50 

Тернопільська 7 913 7 649 264 

Харківська 23 877 23 785 92 

Херсонська 8 323 8 506 –183 

Хмельницька 12 964 11 727 1 237 

Черкаська 11 309 9 830 1 479 

Чернівецька 5 975 5 848 127 

Чернігівська 8 674 7 628 1 046 

м. Київ 22 356 25 986 –3 630 
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Найбільший потік населення був спрямований до Києва, Львівсь-
кої, Дніпропетровської, Харківської, Одеської та Київської областей. 
Найменший – Чернівецька, Чернігівська та Тернопільська області [1]. 
Також, через проведення бойових дій на території Донецької та Лу-
ганської областей, багато людей покинули своє постійне місце про-
живання. 

З кожним роком все більше поширюється тенденція до еміграції з 
України в різні куточки світу. Станом на січень – серпень 2014 року з 
України виїхало 5,5 млн. осіб [22]. Привабливими країнами для еміг-
рантів з України є Росія, США та Казахстан, про що говорять наведені 
статистичні дані [22]. 

 
№ Країна Кількість емігрантів, тис. чол 

1 Росія 2 939 000 

2 США 377 000 

3 Казахстан 245 000 

4 Німеччина 234 000 

5 Білорусь  227 000 

6 Польща 221 000 

7 Італія 213 000 

8 Узбекистан 190 000 

9 Ізраїль 137 000 

10 Чеська Республіка 127 000 

11 Іспанія 83 000 

12 Канада 69 000 

13 Португалія 48 000 

14 Азербайджан 42 000 

15 Латвія 36 000 

 
За даними Інституту міграційної політики, Україна посідає 13 місце 

у світі як країна – приймач робочої сили та 7 місце – як країна – експор-
тер [22]. Крім цього, за даними Світового банку, українці є рекорд-
сменами у грошових переказах серед мігрантів країн Європи і Середньої 
Азії у першому півріччі 2014 року. За рейтингом країн – отримувачів 
грошових переказів від мігрантів, Україна займає 10 місце, а її громадя-
ни переказали близько 9,3 млн. доларів до нашої держави [21]. 
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Основними демографічними наслідками є: 
 депопуляція населення та збільшення кількості розлучень [14]. 
Як же змінити ситуацію, адже з точки зору правового регулю-

вання міграційної політики в Україні начебто зроблено все можливе. 
На початку 90-х років, під час становлення незалежності, Декларацією 
про державний суверенітет, прийнятою Верховною Радою України 
16 липня 1990 року, вже було проголошено, що Україна регулює імміг-
раційні потоки в країні. А Конституція України від 28 червня 1996 року 
визначила основи міграційної політики України. Згідно зі ст. 26, іно-
земці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних 
підставах, користуються тими самими правами й свободами, а також 
несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України. А стаття 33 наго-
лошує, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території 
України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця про-
живання, право вільно залишити територію України та в будь-який 
час повертатися в Україну, за винятком обмежень, які встановлюються 
законом [9]. 

На сьогодні основними документами, що визначають та регулю-
ють міграційні питання в Україні, є Закон України “Про імміграцію” 
від 07.06.2001 №2491–III зі змінами від 16.10.2012, що визначає умови та 
порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства [3]. 
Закон України “Про громадянство України” від 8 жовтня 1991 року, 
що визначає принципи законодавства України про громадянство Украї-
ни, визначає коло осіб, які є громадянами України, підстави та умови 
набуття та припинення громадянства України та повноваження держа-
вних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства [2]. 
Закон України “Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну гро-
мадян України”, прийнятий 21 січня 1994 року, що регулює порядок 
здійснення права громадян України на виїзд з України й в’їзд в Україну, 
порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, і визначає 
випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд України [4]. 
Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянс-
тва” від 4 лютого 1994 року, що визначає правовий статус, закріплює 
основні права, свободи та обов’язки іноземців та осіб без громадянства, 
які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає поря-
док вирішення питань, пов’язаних з їх в’їздом та виїздом з України [6]. 
Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця про-
живання в Україні” від 11 грудня 2003 року, що регулює відносини, 
пов’язані зі свободою пересування та вільним вибором місця прожи-
вання в Україні [7]. Закон України “Про правовий статус закордонних 
українців” від 4 березня 2004 року, який визначає умови та порядок 
надання особі статусу закордонного українця та підстави припинення 
статусу закордонного українця [5]. 
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Окрім вказаних законів, міграційна політика України регулюється 
указами та розпорядженнями Президента України та Кабінету Міністрів 
України. Так, 30 травня 2011 року Указом Президента України була 
схвалена Концепція державної міграційної політики України, яка ви-
значає напрями, стратегічні завдання державної міграційної політики 
України, принципи й пріоритети діяльності державних органів у сфері 
міграції. Згідно з цією концепцією, стратегічними напрямами реалізації 
державної міграційної політики є: 

1) удосконалення законодавства щодо внутрішньої та зовнішньої 
трудової міграції громадян України, в’їзду іноземців та осіб 
без громадянства в Україну, а також у сфері боротьби з неле-
гальною міграцією; 

2) запровадження на законодавчому рівні механізму додаткового 
та тимчасового захисту іноземців та осіб без громадянства; 

3) визначення квот імміграцій в Україну з урахуванням ситуації, 
що склалася на ринку праці; 

4) активізація зовнішньої діяльності держави з метою укладення 
міжнародних договорів, пов’язаних з урегулюванням питань 
повернення й захисту прав осіб, депортованих за національ-
ною ознакою, та їх нащадків, розроблення й впровадження 
ефективного механізму виконання таких договорів [18]. 

Особливу увагу у питанні регулювання міграції в Україні привертає 
Концепція демографічного розвитку України на 2005–2015 роки, при-
йнята Кабінетом Міністрів України в жовтні 2004 року, яка містить 
підрозділ “Міграційні процеси”. Згідно з положеннями цієї концепції, 
головними завданнями є: 

1) зменшення масштабів зовнішньої, зокрема, трудової, міграції 
українських громадян, подолання її негативних наслідків та 
недопущення їх у майбутньому; 

2) економічне регулювання внутрішніх міграційних потоків [10]. 
Отже, регулювання міграційних процесів в Україні здійснюється 

на всіх рівнях державної влади. Відповідно до своїх конституційних 
повноважень, Президент України бере участь у формуванні та реалізації 
державної міграційної політики. На базі Кабінету Міністрів України 
функціонують: Комісія у справах біженців при Кабінеті Міністрів Укра-
їни, Міжвідомча комісія з питань міграції, Рада з питань трудової мігра-
ції громадян України при Кабінеті Міністрів України, Міжвідомча 
координаційна рада з питань співробітництва з українською діаспорою. 
А у структурі Верховної Ради України діють комітети, які здійснюють 
регулювання міграційних процесів: Комітет Верховної Ради України з 
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, 
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Комітет Верховної Ради України у закордонних справах. Також регу-
люванням міграційних процесів займаються такі органи виконавчої 
влади, як Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство зако-
рдонних справ України, Міністерство соціальної політики України, 
Державний комітет України в справах національностей та релігій. 

Висновки. Як бачимо, регулюючо-контролюючі важелі міграційної 
ситуації в Україні детально декларуються, але на покращення ситуації 
не впливають. Погоджуючись з аналітиками, науковцями, економістами 
та політиками, найоптимальнішими шляхами покращення міграцій-
них процесів в Україні є оновлення політичної системи, модерніза-
ція економіки країни із залученням висококваліфікованих робітників 
і покращенням внутрішніх соціальних умов життя. А ще, дотримання 
нормативних документів і законів може стати запорукою стримання 
міграційних потоків з України і повернення українців на Батьківщину. 
Бо, попри невтішні прогнози соціологів щодо повернення наших гро-
мадян до країни-донора, діаспорні громади за кордоном не втрачають 
зв’язку з Україною. Об’єднані Українською Всесвітньою Координацій-
ною Радою, вони налагоджують співпрацю між українцями по всьому 
світу. Отож, трудова еміграція як явище сучасного світу має позивні та 
негативні наслідки як для країн-донорів, так і країн-реципієнтів. Тому чи 
не основним завданням українців на сьогодні є вміле використання гло-
балізації задля ефективного функціонування економіки та процвітання 
суспільного розвитку України. 
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Summary 
Zyakun Alla, Zyakun Julia. The “Ukrainian face” of modern migration 

processes: legal and statistical analysis. 
Labour migration in the modern world is a catalyst for the globalization 

process, because between it there is cause and effect relationship. Ukrainian labor 
migration is associated not only with global trends, but also has its own features. 
Ukrainian citizens are motivated by economic crisis and political factors within 
our state to relocate to new places of residence and employment. Therefore, the 
article discusses the statistics of labor migration in Ukraine during the last year. 
Popular centers of gravity of workforce, which prefer Ukrainians, were signed. 
Also it was analyzed the regulation of migration processes in Ukraine. 

Keywords: labor migration, migration policy, migration. 
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Людмила КУЛІШЕНКО, Світлана МАТЮШЕНКО 

ЛЕКСИКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ30 
У статті висвітлено особливості складу лексики навчального процесу. Здій-

снено спробу систематизувати в окремі групи загальновживані слова, охаракте-
ризовано категорію спеціальних лексем. Розглянуто питання походження слів, 
пов’язаних із визначеною сферою вживання. Звернено увагу на лексику молодіжного 
сленгу як неологізми, що формуються і переходять в інші групи лексики разом зі 
змінами в суспільстві. З’ясовано, що більшість лексем навчального процесу має 
грецьке та латинське походження. 

Ключові слова: лексика, навчальний процес, молодіжний сленг, етимологія. 

Постановка проблеми. Склад лексики сучасної української мови 
стилістично неоднорідний. Системні зв’язки між словами, які нале-
жать до лексичного фонду української мови, ґрунтуються не лише на 
формальних, значеннєвих і генетичних особливостях, слова також 
об’єднуються в групи за сферами вживання. Залежно від спектру спіл-
кування, мети висловлювання, мовленнєвого рівня співрозмовника 
ми обираємо різні слова, найбільш придатні для конкретної ситуації. 
Однією із таких сфер є лексика навчального процесу. 

Аналіз актуальних досліджень. Протягом останніх десятиріч в 
українській науці з’явилося чимало праць, у яких автори розглядають 
питання особливостей лексики навчального процесу. 

До плеяди дослідників лексики навчального процесу належать: 
О. Пономарів, П. Дудик, Л. Мацько, С. Мартос, Т. Гриценко, В. Явор, 
Л. Ставицька тощо. 

Категорія загальновживаних слів не є замкненою і застиглою: вона 
весь час поповнюється новими словами у зв’язку з розвитком матеріа-
льної і духовної культури людей. Так, наприклад, слова лекція, конфе-
ренція понад 60 років тому не були загальновживаними. Тепер вони 
стали звичайними, отже загальновживаними. Сьогодні з’являються 
слова, що тільки входять до лексики навчального процесу, а саме есе, 
модуль тощо. Таким чином, активний розвиток освіти зумовлює потребу 
дослідження функціонування лексики навчального процесу. 

Мета дослідження – розкрити особливості лексики навчального 
процесу, здійснити спробу систематизації цього мовного матеріалу. 
Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань: описати загаль-
новживану і спеціальну лексику навчального процесу; з’ясувати роль 
молодіжного сленгу у лексичному фонді навчального процесу; охарак-
теризувати відповідну лексику за походженням. 
                                           
© Людмила Кулішенко, Світлана Матюшенко, 2014 
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Виклад основного матеріалу. За сферами вживання лексику су-
часної української літературної мови поділяють на загальновживану і 
спеціальну, або лексику обмеженого вживання. 

Загальнонародним фондом української мови користуються всі її 
носії, незалежно від місця проживання, способу життя, суспільного 
становища, освіти, вікових і статевих особливостей. Загальновживана 
лексика – це відкрита підсистема, яка може поповнюватись елементами 
лексики обмеженого вживання. Загальновживана лексика кількісно 
перевищує спеціальну й охоплює всі лексико-граматичні класи слів, 
будучи основою всіх функціональних стилів сучасної української літе-
ратурної мови, усного і писемного її різновидів. 

Спеціальна лексика (лексика обмеженого використання) не має 
загального поширення і функціонує у вузькому колі носіїв мови, 
пов’язаних між собою територіальною, професійною, соціальною бли-
зькістю. Кількісно це менший шар словника української мови; ця лек-
сика підпорядкована загальнонародній і функціонує в різних сферах 
професійної діяльності та мовленні різних соціальних груп людей. 

У лексиці навчального процесу можемо виокремити як і загаль-
новживані слова (університет, реферат, пара (у значенні “заняття”), 
так і спеціальні (читалка, пара (у значенні “двійка”). 

Загальновживана лексика навчального процесу включає в себе: 
 абстрактні поняття: здатність, старанність, трудомісткість, 
обрання, схиляння; 

 слова на позначення осіб відповідно до статусу, посади: ректор, 
директор, студент, куратор, лектор, староста, лаборант, 
аспірант, магістрант, старший викладач, викладач-стажист; 

 слова на позначення ступеня наукової кваліфікації спеціаліста 
з певної галузі знань, вченого звання: кандидат наук, доктор 
наук, доцент, старший науковий співробітник, професор; 

 слова на позначення освітньо-кваліфікаційного рівня: спеціа-
ліст, магістр, бакалавр; 

 лексеми, що позначають приміщення: університет, ректорат, 
відділ, інститут, деканат, кафедра, аудиторія, читальний зал, 
архів тощо; 

 слова, що називають види та форми наукових робіт: реферат, 
есе, курсова робота, дипломна робота, стаття, дисертація; 

 слова, які є складовими наукової роботи: вступ, завдання, мета, 
метод, розділ, висновки, посилання тощо. 

Варто виділити окремий вид спеціальної лексемної групи, який є 
невід’ємним атрибутом у процесі навчання – термінологію. Одиниця 
історично сформованої термінологічної сфери, що служить для спіл-
кування людей, пов’язаних між собою єдністю спеціалізації називається 
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терміном [11, с. 92]. Саме термін є першоосновою будь-яких знань. 
Так, наприклад, у стінах навчального закладу економічного профілю 
часто можемо почути: інфляція, дефолт, модель, криза, кредит, бю-
джет, баланс та ін. Вивчаючи таку дисципліну як фінанси, формуємо 
понятійний апарат, що вміщує такі терміни: податок, прибуток, ВВП, 
доходи, витрати, ПДФО, інфляція, рента тощо. Опановуючи історію 
економіки та економічної думки, вивчаємо дефініції – феод, алод, 
марка, поліс, гільдії, цехи, мануфактура тощо. 

Сучасна українська термінологічна лексика неоднорідна. В її 
складі є терміни, утворені на питомому матеріалі (деякі з них являють 
собою кальки іншомовних слів): надбудова, напівпровідник тощо; 
велика кількість термінів – слова іншомовного походження: вектор, 
генератор, синус, урбанізація, політологія, бенефіціар, дилер, брокер, 
маклер. Чому так? З одного боку, термінологія повинна обслуговувати 
потреби тієї нації, в мові якої створена. З іншого боку, у процесі тво-
рення термінології слід зважати на її інтернаціональну комунікативну 
функцію, яка дедалі зростає. Спільні тенденції в розвитку термінології 
різних мов переплітаються з власними національними традиціями. 
Поєднання запозичених і питомих елементів у сучасній українській 
термінології не порушує її фонетичної та граматичної структури, її 
самобутнього обличчя [11, с. 95]. 

До лексики обмеженого функціонування належать і жаргонізми, 
для яких характерне забарвлення не літературності. Жаргон – сукуп-
ність особливостей словника розмовного мовлення людей, пов’язаних 
певною спільністю інтересів. Насамперед це спільність професійна, а 
також тривале перебування разом (навчання, військо), однакові захоп-
лення (спортом, мистецтвом, колекціонуванням, картярством тощо). 
Молодіжний сленг є одним із шарів розмовного стилю сучасної украї-
нської мови, який динамічно змінюється і поповнюється. Як зазначає 
О. Пономарів, “дуже багато жаргонізмів виникає в молодіжних колекти-
вах, зокрема студентських…” [11, c. 99]. 

Пласт сленгової молодіжної лексики великою мірою становлять 
новоутвори (неологізми), які формуються і змінюються разом зі змінами 
в суспільстві. За свідченням доктора філологічних наук Л. Ставицької, 
“сучасний молодіжний сленг є ніби посередником між інтержаргоном 
та мовною практикою народу, розмовно-побутовою мовою широких 
верств населення, яка послуговувалась і завжди послуговуватиметься 
здатністю української мови до продукування стилістично знижених, 
іронічних, гротескних лексичних засобів, що в сучасних умовах демо-
кратизації стилів спілкування і виявляються адекватними жаргонним і 
сленговим номінаціям” [12, с. 52]. Наведемо приклади студентського 
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сленгу: пара – “двійка”, засипатися – “не скласти іспиту”, здирати – 
“списувати в когось”, шпори – “шпаргалки”, хвіст – “академічна забор-
гованість”, історичка – “викладач історії”, академка – “академічна від-
пустка”, ботан – “відмінник”, генделик – “їдальня”, екватор – “сесія 
на третьому курсі”, косити – “прогулювати пару”, лаба – “лабораторна 
робота”, общага – “гуртожиток”, стіпуха – “стипендія”. 

Чільне місце в молодіжному мовленні посідають метафоричні 
номінації, що виявляють образні можливості внутрішньої форми вихі-
дного уявлення: кайф (задоволення) – кайфовий, кайфоломщик, кай-
фолом; башлі (гроші) – башляти (платити), башльовий (платний), 
небашльовий (недорогий) тощо [8]. 

Однією з цікавих особливостей молодіжного сленгу є зміна зна-
чення лексем літературної мови, що додає мовленню іронічного заба-
рвлення. Наприклад, базар у літературній мові – торгівля на відкритому 
місці, у молодіжному мовленні це слово має зовсім інше значення, а 
саме – мовлення; дієслова: запльовуватись, грузити, кінчатися, стрі-
ляти, висіти, наїжджати, доганяти, солянка мають цілком розбіжне 
значення у літературній та сленговій мовах [8]. 

Ще один із прийомів, що застосовуються у молодіжному мов-
ленні – це заміна слів їх семантичними синонімами, тобто такими, що 
мають не зовсім доречний смисловий відтінок. Наприклад, замість 
словосполучення: “іди сюди” вживається “мандруй сюди”, “мігруй сюди” 
тощо [5]. 

Молодіжному мовленню також властива велика кількість встав-
них слів, що передають емоції розповідача бляха-муха, блін, йо-ма-йо. 
Семантика цих слів зрозуміла лише при усному мовленні і виражається 
тільки за допомогою інтонації. 

Активно використовуються суфікси заниженої емоційної марко-
ваності, такі як: -ха – депресуха, класуха; -юк – сидюк; -ло – файло, 
хавало, фуфло, хлебало. Трапляються і здрібніло-пестливі суфікси: 
телик – телевізор, велик – велосипед, хом’ячок – комп’ютерна мишка, 
тазик – комп’ютер. 

Як уже говорилося, характерним для сленгу є закон економії 
мови у гіпертрофованому вигляді: маг – магнітофон, магазин; комп – 
комп’ютер; дезе – домашнє завдання; фно – фортепіано; фізра – фіз-
культура (останні є наслідком прямого читання скорочень: д/з, ф-но, 
фіз-ра) [5]. 

Специфіка молодіжного сленгу полягає в тому, що до нього весь 
час надходять нові, “свіжі” слова, які відбивають зміни у нашому житті. 
Це своєрідний “полігон” для випробування новотворів. Парадокс, однак 
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у тому, що як тільки слово-жаргонізм стає загальновідомим (як це, на-
приклад, сталося зі словом “тусовка”), молодь швидко втрачає інтерес 
до нього і замінює його іншим. Таким чином, молодіжний жаргон 
виконує функцію своєрідного “фільтра” для новотворів [10, c. 142]. 

У викладачів теж існує, так звана, “самостійна мова” – професіона-
лізми, які є, по суті, сленговими словами. Значна їх частина є синоні-
мами до вже наявних термінів і найчастіше виникають тоді, коли вид 
діяльності не має розвиненої термінології або термін є незручним для 
постійного використання в усному мовленні. Професіоналізми у науко-
вих текстах та документах є причиною неоднозначності тексту. Їх вико-
ристання спричиняє смислову неоднозначність думок [9, c. 20]. До них 
можна віднести такі слова як: “вікно” – пара, на яку не призначено 
занять, “летючка” – засідання кафедри, “інфа” – інформація, “мето-
дичка” – збірник методичних матеріалів та рекомендацій, “заліковка” – 
залікова книжка тощо. 

Отже, між загальновживаною та спеціальною лексикою неперехід-
ної межі немає. З розвитком науки й культури, з підвищенням освіт-
нього рівня, із змінами в житті народу слова, колись спеціальні 
лексеми, стають загальновживаними, нейтральними: вай-фай, флеш-
ка, модуль тощо. 

У ході нашого дослідження варто звернутися і до питання похо-
дження лексики навчального процесу. Аналізуючи різні джерела, зазна-
чимо, що більшість термінів походять з латинської мови. Так, ректор 
(з латинської мови – правитель, керівник) – керівник вищого навчально-
го закладу. В епоху Відродження ректорами називалися головні вчителі 
і завідувачі багатокласними школами. У Франції ректором називаєть-
ся також особа, що очолює навчальний округ (“академію”). Студе́нт 
(лат. studens, родовий відмінок studentis – “такий, що займається”) – 
учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу. 
У Стародавньому Римі й у середні віки студентами називали будь-яких 
осіб, зайнятих процесом пізнання. З організацією в ХІІ ст. університетів 
термін “студент” став уживатися для означення тих, хто навчається 
(спочатку й тих, хто викладають) у цих закладах; після введення учених 
звань для викладачів (доцент, професор тощо) – тільки учнів. Факуль-
тет (fakultat, від латинського facultas – можливість, здатність), навча-
льно-науковий і адміністративний підрозділ вищого навчального 
закладу, що здійснює підготовку студентів і аспірантів за однією 
або декількома спільними спеціальностями, підвищення кваліфікації 
фахівців відповідної галузі народного господарства і культури, а також 
керівництво науково-дослідною діяльністю кафедр, які він об’єднує 
[13, c. 1]. 
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Щоденно студенти використовують слово лекція, яке походить 
також з латинської мови (lectio – читання) – основна форма проведення 
навчальних занять, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. 
Лекція є основною формою навчального процесу у вищій школі [2]. 

Рівень опанування знаннями з будь-якої навчальної дисципліни у 
кінці кожного навчального семестру зазвичай перевіряється за допомо-
гою іспиту, підсумкового модульного контролю або заліку. Так, іспит 
(лат. examen – латинське слово, що позначало, насамперед, язичок, 
стрілку у вагах, потім, у переносному значенні, – оцінку, випробу-
вання) – перевірка знань з якого-небудь навчального курсу [2]. Залік з 
латинської мови означає форму перевірки виконання студентами ви-
шів і тими, хто навчається в середніх спеціальних навчальних закладах, 
лабораторних і розрахунково-графічних робіт, курсових проектів 
(робіт), а також знань і навиків, отриманих на практичних і семінарських 
заняттях, в процесі навчальної і виробничої практики [3]. Підсумковий 
модульний контроль – це є досить нова форма перевірки знань сту-
дентів. 

Досліджуючи походження термінів, виявлено, що деякі окремі сло-
ва мають подвійне значення. Наприклад, декан – (лат., букв. – десятник, 
від десять) 1) у вищому навчальному закладі – керівник факультету; 
2) в католицькій та англіканській церкві – сан священика. Аудиторія 
(лат. auditorium, від лат. auditor – “слухач”) – у збірному сенсі: це публі-
ка, соціальна спільність людей, об’єднана взаємодією з комунікатором 
(індивідом або групою), які володіють інформацією та доводять її до 
цієї спільності. Слово використовується також для позначення загалу 
слухачів чи глядачів засобів масової інформації. У іншому значенні – 
це приміщення, де відбувається навчальний процес [3]. 

Важливо зазначити, що багато наукових лексем мають грецьке 
походження. До таких запозичених слів відносяться: логіка, філософія, 
бібліотека, кафедра, ксерокс, гігант тощо. Так, наприклад кафедра 
(грец. kathédra, буквально – сидіння, стілець), 1) у Древній Греції і 
Римі – місце для виступів риторів, філософів; 2) у християнській цер-
кві – піднесення, з якого виголошуються проповіді; 3) крісло єпископа 
(архієрея) у богослужінні, в переносному значенні – єпархія (єпископ-
ський округ); 4) у навчальних закладах, лекторіях, актових залах – місце 
для викладача, доповідача; 5) у вишах (на факультеті) – основний 
навчально-науковий підрозділ, що здійснює навчальну, методичну і 
науково-дослідну роботу, виховну роботу серед студентів, а також під-
готовку науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації фахівців. 
Бібліотека (грец. bibliothēkē, від biblíon – книга і thēkē – сховище) – 
культуроосвітня і науково-допоміжна установа, яка сприяє суспільному 
користуванню творами друку [3]. 
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Таким чином, узагальнюючи вищезазначене, можемо зробити такі 
висновки: 

1) особливість лексики навчального процесу проявляється в тому, 
що у її складі наявні як загальновживані лексеми, так і спеціаль-
ні (терміни, сленг); 

2) систематизація мовного матеріалу дозволила виділити 6 груп 
лексики, серед яких слова на позначення осіб відповідно до 
статусу, посади, складові наукової роботи, види та форми нау-
кових робіт тощо; 

3) досить часто у навчальному процесі студентами використову-
ється сленг, що є водночас виразником студентського середо-
вища і ознакою низької мовленнєвої культури; 

4) переважна більшість лексем навчального процесу має грецьке та 
латинське походження, до того ж деякі з них є багатозначними. 

Таким чином, можна стверджувати, що лексика навчального про-
цесу є багатою та неоднорідною за своєю суттю. 
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Summary 
Kulishenko Lyudmyla, Matyushenko Svitlana. Vocabulary of teaching 

process. 

The article highlights the features of the vocabulary learning process. An 
attempt was made to organize in separate groups of commonly used words, 
characterizes the category specific lexemes. Matters concerning the origin of the 
words associated with the defined scope of use. Attention is paid to the vocabu-
lary of youth slang as neologisms that are shaped and transformed into other 
groups of vocabulary together with changes in the community. Found that most 
of tokens of the educational process has Greek and Latin origin. 

Keywords: vocabulary, teaching process, youth slang, etymology. 

УДК 378.2 

Римма МИЛЕНКОВА 

ВИМІРЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧА: 

КВАЛІМЕТРИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКСПЕРТИЗИ31 
У статті розглянуто основні підходи до здійснення експертизи професійно-

педагогічної компетенції викладачів ВНЗ відповідно до її структурних компонентів 
(педагогічна техніка; педагогічна майстерність; педагогічна культура викладача; 
науково-дослідна діяльність викладача). Описано сутність, зміст і структуру 
професійно-педагогічної компетентності. 

Ключові слова: професійно-педагогічна компетентність, педагогічна екс-
пертиза, педагогічна техніка, педагогічна майстерність, педагогічна культура, 
науково-дослідна діяльність. 

Постановка проблеми. Компетентнісна парадигма вищої освіти 
нині набула популярності та полягає в тому, що зміст освіти формується 
від кінцевого результату, тобто від характеристики професійної діяльно-
сті до мети результату професійної освіти і в подальшому – до вибору 
організаційних форм і методів навчання. 

Широке застосування компетентнісного підходу вимагає пошуку 
методів, підходів та технологій вимірювання компетенцій. Завдання 
поскладнюється тим, що компетенції є інтегральними внутрішніми 
утвореннями, які можуть бути лише частково оцінені, оскільки далеко 
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не всі їх складові проявляються зовні, а часто залишаються латент-
ними психологічними відчуттями чи установками. 

Пошук шляхів вимірювання професійно-педагогічної компетент-
ності викладачів ВНЗ зумовлює звернення до проблеми визначення 
контурів поняття професійної компетентності із виокремленням її 
структурних компонентів, адже вимірювати складні психофізіологічні 
функції можливо лише за сукупністю окремих її складових. 

Аналіз актуальних досліджень. Зазначимо, що у вітчизняній науці 
проблемами компетентнісного підходу в освіті (СВЕ-освіти) та профе-
сійної компетентності опікуються: О. Овчарук, О. Пометун, О. Лок-
шина (розроблення та впровадження компетентнісного підходу в 
зарубіжних країнах), С. Гончаренко, І. Гушлевська, Н. Ничкало, І. Чеме-
рис (визначення поняття компетентності), Н. Авшенюк, О. Савченко, 
С. Трубачева, Л. Паращенко (компетентнісний підхід в освітньому про-
цесі), Н. Креденець (професійна компетентність: історико-педагогічний 
аналіз), І. Єрмаков, В. Циба (життєва компетентність), П. Горностай 
(рольова компетентність), О. Чумакова (професійна компетентність 
соціального працівника), Н. Баловсяк (інформаційна компетентність 
фахівця), В. Баркасі (професійна компетентність учителів іноземних 
мов), М. Вачевський Т. Григорчук (професійна компетентність фахівців-
маркетологів), В. Стрельников (професійна компетентність викладача 
вищої школи), А. Тупчій (професійна компетентність фахівців з бух-
галтерського обліку), Н. Лісова (психолого-педагогічна компетентність 
молодих учителів), С. Степаненко, С. Сисоєва (формування професійної 
компетентності), А. Васильченко, І. Гришина (професійна компетен-
тність керівника школи) та інші. 

Мета статті полягає у теоретичному аналізі поняття та структури 
професійно-педагогічної компетентності та розробці підходів до її 
вимірювання. 

Виклад основного матеріалу. Нині не існує єдиного тлумачення 
поняття професійно-педагогічної компетентності. Проте заслуговує на 
увагу визначення, запропоноване у словнику за редакцією академіка 
Н. Ничкало: “Професійна компетентність – сукупність знань і вмінь, 
необхідних для ефективної професійної діяльності, уміння аналізувати, 
передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інфор-
мацію” [8, с. 78]. 

В енциклопедії освіти за редакцією В. Кременя подано визначення 
професійної компетентності як “інтегративної характеристики ділових і 
особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, дос-
віду, достатніх для досягнення мети з певного виду професійної діяль-
ності, а також моральну позицію фахівця” [4, с. 722]. А вітчизняна 
дослідниця А. Корнілова визначає професійну компетентність подібним 
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чином а саме, як “знання та вміння, необхідні людині в певній галузі 
діяльності” [6, с. 18]. У свою чергу, Т. Григорчук розглядає досліджува-
не поняття як “систему спеціальних знань, умінь і навичок, пов’язаних 
з виконуваною роботою” [2, с. 62]. 

Більш широке визначення знаходимо у Л. Дибкової: “Професійна 
компетентність – здатність ефективно використовувати набуті знання, 
вміння і навички; вміння вирішити ту чи іншу проблему, здійснити 
активний пошук нового досвіду і визначити його самостійну цінність, 
наявність вмінь і навичок самостійності в плануванні, організації, конт-
ролі власної діяльності; креативність, здатність до саморозвитку, само-
аналізу, саморегуляції, самоорганізації, самоконтролю” [3, с. 19]. 

Як бачимо, у визначенні підкреслено саме особистісний компонент 
професійної компетентності. 

В енциклопедії професійної освіти знаходимо підтвердження цієї 
думки, а саме: “Професійна компетентність містить не лише уявлення 
про кваліфікацію (професійні навички як досвід діяльності, вміння та 
знання), а також освоєні соціально-комунікативні та особистісні здібно-
сті, що забезпечують самостійність професійної діяльності” [10, с. 454]. 

Безперечно, під професійною компетентністю педагога необхідно 
розуміти глибоке знання педагогом навчально-виховного процесу, су-
часних проблем педагогіки, психології та предмета викладання, а також 
уміння застосовувати ці знання у своїй повсякденній практичній роботі. 

Щодо змісту професійної компетентності педагога, у педагогіці 
виділяють процесуальний і результативний показники. Професійну 
компетентність педагога визначають як його здатність і готовність ви-
конувати особисту професійну діяльність. 

Отже, професійно-педагогічна компетенція – це сукупність діяль-
нісно-рольових і особистісних характеристик викладача, що забез-
печує ефективне виконання ним завдань і обов’язків педагогічної 
діяльності у вищому навчальному закладі, є мірою й основним кри-
терієм його відповідності професійній діяльності. 

На нашу думку, професійно-педагогічна компетентність викладача 
забезпечується сформованістю та цілісністю її структурних компо-
нентів. 

Аналіз наукових джерел з питання структури професійної компе-
тентності викладачів ВНЗ знову свідчить про наявність різних підходів 
у розумінні досліджуваного поняття. 

Так, вітчизняні дослідники, Л. Васильченко та І. Гришина ви-
значають професійну компетентність керівника школи як складне 
багатоаспектне особистісне утворення із таких компонентів: мотива-
ційний – сукупність мотивів, адекватних цілям і задачам управління; 
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когнітивний – сукупність знань, необхідних для управління; операцій-
ний – сукупність умінь і навичок практичного вирішення задач; особис-
тісний – сукупність важливих для управління особистісних якостей; 
рефлексивний – сукупність здібностей передбачати, оцінювати власну 
діяльність, вибирати стратегію управління [1, с. 81]. 

Досліджуючи проблему формування професійної компетентності 
майбутніх вчителів, В. Адольф виокремлює такі її структурні компонен-
ти: мотиваційний (детермінований системою спонукальних сил суб’єкта 
діяльності, домагань, заохочень), цілеспрямований (що включає в себе 
домінанту його менталітету та світогляду, систему особистісних зна-
чень, зміст яких орієнтовано на зміну цінності професійної діяльності) 
та змістовно-випереджальний (що характеризує суб’єкт діяльності як 
творця, дослідника, конструктора). 

Таким чином, робимо висновок, що змістові складові педагогічної 
експертизи професійно-педагогічної компетентності відповідають її 
структурі та оцінюються за такими компонентами: 

 педагогічна техніка; 
 педагогічна майстерність; 
 педагогічна культура викладача; 
 науково-дослідна діяльність викладача. 
Педагогічна техніка. Надзвичайно важливу роль у процесі фор-

мування й подальшого розвитку професійно-педагогічної компетент-
ності викладача вищого навчального закладу є володіння викладачем 
педагогічною технікою, адже саме завдяки ній викладач у змозі досягти 
успіху у професійній діяльності. 

Педагогічну техніку визначають як інтегративну властивість особи-
стості, яка характеризується цілісністю, що виявляється у віддеференці-
йованості від інших властивостей і внутрішньою єдністю її складових 
(емоційно-вольового, змістового, поведінкового) компонентів і реалі-
зується через уміння здійснювати педагогічно доцільний вплив на учас-
ників навчально-виховного процесу емоційно виразними засобами. 

Узагальнюючи численні наукові праці, складовими педагогічної 
техніки є: 

 техніка мовлення: граматична правильність, виразність, обра-
зність, гумор, техніка мовлення (постановка і тембр голосу, 
емоційність, переконливість, багатство інтонацій та відтінків, 
дикція,темп); 

 техніка зовнішнього вигляду: уміння правильно сидіти, стояти, 
виявляти впевненість, спокій, доброзичливість (постава, одяг, 
міміка, емоційна виразність); 
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 техніка педагогічного спілкування: уміння слухати; ставити 
запитання; аналізувати відповідь; бути уважним, спостережли-
вим; розуміти інших; встановлювати контакт; бачити і розуміти 
реакцію аудиторії; передавати своє ставлення до того, про що 
йдеться; зацікавити, захопити поясненням, розповіддю, пові-
домленням; орієнтуватися в ситуації; 

 психотехніка: уміння створювати необхідний настрій, знімати 
зайву напругу, хвилювання, долати власну нерішучість і мобі-
лізувати себе; здатність до перевтілення, до гри, управління 
своїм настроєм [2; 5; 9; 11]. 

Педагогічна майстерність. За визначенням одного із класиків 
педагогічної майстерності І. Зязюна, складовими професійної майстер-
ності викладача є педагогічна спрямованість (ціннісні орієнтації на 
себе, на засоби педагогічного впливу, на колектив, на цілі педагогічної 
діяльності), професійне знання (знання предмета викладання, його мето-
дики, педагогіки і психології); здібності до педагогічної діяльності: 
комунікативні (повага до людей, доброзичливість, товариськість); пер-
цептивні (професійна передбачуваність, емпатія, педагогічна інтуїція); 
динамічні (здатність до вольового впливу і логічного переконання, до 
рефлексії); емоційно-почуттєві (здатність володіти собою і вибудову-
вати педагогічну дію на позитивних почуттях, оптимістичного прогно-
зування); педагогічна техніка (форма організації поведінки викладача). 
Педагогічна майстерність – комплекс властивостей особистості викла-
дача, необхідних для високого рівня професійної діяльності. Критеріями 
майстерності педагога є доцільність (за спрямованістю), продуктивність 
(за результатами), діалогічність (за характером стосунків з учнями), 
оптимальність (у виборі засобів), творчість (за змістом діяльності). 

Ми також погоджуємось із дефініцією В. Ковальчука, який ви-
значає це поняття як високе мистецтво виховання та навчання, що по-
стійно вдосконалюється, доступне кожному педагогові, який працює 
за покликанням і любить дітей. На думку дослідника, до елементів педа-
гогічної майстерності належать: 

1. Гуманістична спрямованість як системоутворювальний компо-
нент; виражається в ціннісних орієнтаціях викладача у вигляді 
гуманістичної стратегії при реалізації цілей педагогічної діяль-
ності. 

2. Професійне знання, яке виконує роль фундаменту педагогічної 
майстерності, що додає йому глибину, ґрунтовність, свідомість. 

3. Педагогічні здібності, які забезпечують швидкість і успішність 
удосконалення майстерності викладача. 

4. Педагогічна техніка, яка спирається на знання й здібності та 
поєднує всі засоби педагогічної дії і взаємодії для ефективного 
здійснення педагогічної діяльності [6, с. 27–28]. 
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Професійна культура. Професійна культура ідентифікується, 
перш за все, професійною групою, автентичність якої вона забезпечує. 
Традиційно, професійна культура являє собою сукупність норм, правил і 
моделей поведінки людей, соціальних теоретичних знань і практичних 
умінь, пов’язаних з конкретним видом праці. 

А під професією у сучасному контексті розуміють не стільки 
окремий вузький вид діяльності, скільки широку групу спеціалізованих 
видів діяльності, об’єднаних загальними задачами, що виконуються в 
соціальній системі. Отже, професійна культура забезпечує унікальний 
спосіб конструювання реальності професійної діяльності представни-
ками певної професії. При цьому професійна культура є органічною 
частиною загальної соціальної культури. 

Таким чином, професійно-педагогічна культура викладача, розкри-
вається у таких характеристиках: мотивованість викладачів до знань і 
розробки інноваційних педагогічних підходів; націленість на результат; 
робота в колективі; прагнення досягти високого професіоналізму; мож-
ливість спілкування з колегами на науково-практичних семінарах, 
виставках, конференціях (поза роботою); свобода висловлювання думок; 
свобода професійно-педагогічної творчості. 

Отже, професійно-педагогічна культура викладача – це складова 
його загальної культури, яка становить систему цінностей, знань, норм, 
умінь та навичок щодо здійснення науково-педагогічної діяльності, 
що формуються або розвиваються в особистості упродовж педагогіч-
ної освіти і практики та забезпечують при певних умовах реалізацію 
науково-педагогічного потенціалу у професійній діяльності. 

Науково-дослідна робота. У підготовці майбутніх фахівців у ВНЗ 
поряд із забезпеченням фаховими знаннями великого значення набу-
вають навички науково-дослідної роботи як механізм забезпечення 
подальшого самовдосконалення фахівця та підтримки його конкурен-
тоспроможності. Ключовою фігурою у забезпеченні цих навичок висту-
пає викладач, оскільки саме його функцією є залучення студента до 
наукової діяльності, забезпечення його прийомами наукового пошуку, 
інноваційної діяльності, теоретичного аналізу та практичного вирішення 
проблем нестандартними шляхами. І цілком зрозуміло, що реалізація 
цього завдання не могла б бути можливою, як би діяльність викладача 
не включала б науково-дослідного компоненту. 

Проблема оцінювання роботи викладача у галузі наукових дослі-
джень загалом не нова: їй стільки років, скільки й самій науці. Завжди 
була потреба визначити, наскільки якісно, ефективно і результативно 
працює науковець. Для цього використовували різноманітні системи 
та наукометричні засоби, які давали змогу оцінити цю роботу за кіль-
кісними показниками. Мова йде насамперед про публікації, патенти та 
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авторські свідоцтва. Крім того, набуття сучасними українськими ВНЗ 
статусу дослідницьких викликає необхідність забезпечення ефектив-
ності проведення науково-дослідної роботи, що проявляється передусім 
у суспільному визнанні результатів проведених досліджень, а також 
підвищенні прикладної значущості наукових здобутків викладачів і 
студентів. 

Розроблення методологічних підходів до оцінювання якості науко-
вого дослідження й результативності діяльності науково-педагогічних 
працівників залишається однією з основних проблем наукознавства, 
оскільки, попри численні роботи в галузі наукометрії, нині відсутня 
універсальна методика, яка б вирішила питання поєднання кількісних 
та якісних методів аналізу. 

Науковці Ю. Палеха, Н. Леміш, розглядаючи поняття “науково-
дослідна робота” відзначають, що в міжнародній практиці розрізняють-
ся поняття “наукова робота” і “дослідницька робота”. Під науковою 
роботою розуміються “процеси, за допомогою яких поновлюються 
знання з визначеного предмета або готуються наукові публікації, по-
ширюються праці, розвиваються й удосконалюються різні напрями 
наукової і практичної діяльності”. Під дослідницькою діяльністю розу-
міють “оригінальні дослідження в галузі природничих або соціальних 
наук, культури або освіти, що передбачають ретельні, упорядковані 
пошуки на основі критичного підходу з використанням різних прийомів 
і методів, що залежать від характеру й умов поставлених проблем”. 
Якщо наукова робота – це безпосередня робота з оприлюднення нау-
кового результату що супроводжується звітністю, рецензуванням та 
керівництвом науковою роботою студентів, то науково-дослідна ро-
бота – це здобуття наукового результату. 

Аналізуючи показники науково-дослідної діяльності, В. Верба 
зосереджується на таких показниках, як показники затребуваності 
теоретичних здобутків вчених; рівень комерціалізації їх методичних роз-
робок; частота реального впровадження у практику діяльності підпри-
ємств чисельних теоретико-методичних рекомендацій щодо підвищення 
ефективності управління функціонуванням і розвитком підприємств; 
залучення фахівців ВНЗ як експертів при обговоренні і ухваленні важ-
ливих економічних рішень у країні. 

Відповідно до структурних компонентів професійно-педагогічної 
компетентності (педагогічна техніка; педагогічна майстерність; педа-
гогічна культура викладача; науково-дослідна діяльність викладача) і 
здійснюється кваліметрична експертиза для вимірювання наявного 
стану та якісних змін професійно-педагогічної компетентності викла-
дачів. 
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Експертиза (еxpertus – досвідчений) – дослідження фахівцем (ек-
спертом) будь-яких питань, вирішення яких потребує спеціальних 
знань у галузі, що досліджується. Вона оформляється у вигляді акта, 
висновків, у окремих випадках – сертифікатом якості, відповідності. 
Заслуговує на увагу думка В. Паламарчук про те, що “експертиза про-
дуктів діяльності людини в соціально-політичній, медичній, юридичній, 
освітній та інших сферах є закономірним, необхідним компонентом 
будь-якої системи” [8, с. 107]. 

Мета експертизи – оцінити відповідність даних існуючим стандар-
там, технологічним критеріям, вимогам. Поняття “педагогічна експерти-
за” як сукупність процедур, які необхідні для отримання колективного 
експертного судження про педагогічний об’єкт, уперше було введено 
В. Черепановим, який розглядає педагогічну експертизу як судження, 
яке ґрунтується на глибокому і якісному вивченні всіх характерних 
властивостей об’єкта шляхом використання різноманітних методик і 
за наявності розроблених критеріїв педагогічної експертизи та компе-
тентних експертів [8, с. 72]. 

Подальші численні теоретичні дослідження дозволили виокреми-
ти такі складові педагогічної експертизи: експертна оцінка явища, 
об’єкта з позиції новизни, актуальності, альтернативності; визначення 
відповідності існуючим стандартам стану досліджуваного об’єкта; ек-
спертиза організації діяльності стосовно керівництва досліджуваним 
об’єктом (заклад освіти в цілому, окремі його елементи); експертна 
оцінка технологічного процесу; експертиза результатів діяльності; ек-
спертиза умов діяльності; експертиза внутрішніх і зовнішніх частин 
досліджуваного об’єкта (відповідність економічним, психологічним, 
валеологічним та іншим вимогам). 

Висновки. Всебічне вивчення наукової літератури показало, що 
нині бракує досліджень, які надавали б системне уявлення з питання 
розвитку професійно-педагогічної компетентності викладачів ВНЗ 
економічного профілю, представляли методики, форми та принципи 
навчання, виховання та самовдосконалення щодо формування й подаль-
шого розвитку професійно-педагогічної компетентності відповідних 
фахівців. 
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Summary 
Mylenkova Rima. Evaluating teachers’ professional pedagogic compe-

tence: qualimetrical expertise. 
The basic approaches to the expertise of teachers’ professional pedagogic 

competence realization according to its structural components (pedagogical 
techniques, pedagogical skills, pedagogical culture, scientific and research activity) 
are observed in the article. The essence, content and structure of teachers’ pro-
fessional pedagogic competence are described. 

Keywords: professional pedagogical competence, pedagogical expertise, 
educational techniques, pedagogical skills, pedagogical culture, scientific and 
research activity. 

УДК 316.62 
Світлана НІКОЛАЄНКО 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У КОЛЕКТИВІ32 
У статті розкривається сутність, структура і типологія міжособистіс-

ного конфлікту як специфічного соціально-психологічного феномена і виявляється 
комплекс найбільш значущих соціально-психологічних методів попередження та 
вирішення міжособистісних конфліктів у колективі. 

Ключові слова: сутність, структура, типологія міжособистісного конфлік-
ту, методи попередження та вирішення міжособистісних конфліктів. 

Постановка проблеми. Глибинні перетворення українського су-
спільства зачіпають не тільки найважливіші сфери життєдіяльності 
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людей (політику, економіку, культуру та ін.), але й глибоко проникають 
в суспільні, міжгрупові і міжособистісні відносини, впливають на зро-
стання напруженості і конфліктності в групах, трудових колективах. 
Несприятливе соціальне середовище, яке негативно впливає на психі-
чний стан людей, призводить до зниження їх працездатності, стимулів 
до життя, руйнування ціннісних орієнтацій, сприяє виникненню нега-
тивних емоційних переживань, викликає зростання агресивності, на-
пруженості, що так чи інакше впливає на виникнення конфліктів між 
різними групами та окремими членами всередині груп, колективів. 

Уміння оптимально вести себе в конфліктних ситуаціях передбачає 
розуміння причин виникнення конфліктів, психологічних механізмів 
їх дії, типології і динаміки розвитку конфліктів, що дозволяє виробити 
правильний спосіб поведінки людей в конфліктних ситуаціях, знайти 
оптимальні шляхи виходу з конфлікту. Такі знання потрібні також для 
того, щоб в різних конкретних конфліктних ситуаціях прийняти прави-
льне рішення і вийти з конфлікту з найменшими втратами для спіль-
ної діяльності та міжособистісних взаємин. Врахування соціально-
психологічної сутності конфлікту та механізмів його розвитку дозволяє 
краще орієнтуватися в методах і способах їх вирішення. Зазначені об-
ставини визначили вибір теми статті та основні аспекти її розробки. 

Мета статті: розкрити сутність, структуру і типологію міжособи-
стісного конфлікту як специфічного соціально-психологічного феноме-
на та виявити комплекс найбільш значущих соціально-психологічних 
методів попередження та вирішення міжособистісних конфліктів у 
колективі. 

Аналіз актуальних досліджень. Значний науковий внесок у дос-
лідження конфліктів як соціально-психологічного феномена внесли 
західні фахівці в галузі соціальної психології: Л. Берковитц, Р. Блейк, 
Г. Гурвич, Е. Дженігс, Д. Доллард, С. Додд, М. Дойч, Д. Креч, К. Левін, 
Л. Ліндсей, У. Мак-Даугалл, Д. Мід, Н. Міллер, Д. Морено, Дж. Мутон, 
Д. Прюітт, Д. Рубін, С. Сигеле, Н. Тінберген, Г. Теджфел, Дж. Тернер, 
Р. Фішер, Т. Шибутані, У. Юрі та ін. 

У вітчизняній науці (філософії, соціології, соціальної психології 
та ін.) проблемам конфлікту, в тому числі і міжособистісного, присвяче-
ні багато робіт. При цьому міжособистісний конфлікт досліджувався 
в різних колективах: 1) у військових колективах (В. П. Галицький, 
М. П. Крапівін, Г. В. Ложкін, Н. Ф. Феденко та ін.); 2) в педагогічних 
колективах (Б. С. Аліша, І. М. Веренікіна, Л. В. Симонова, Е. І. Киршба-
ум, Д. І. Фельдштейн та ін.); 3) у виробничих колективах (Н. В. Гри-
шина, С. І. Єріна, В. Н. Князєв, О. Г. Ковальов, А. В. Філіппов та ін.); 
4) у діяльності правоохоронних органів (О. Я. Баєв, О. Л. Дубовін, 
B. Н. Кудрявцев); 5) в сімейному житті (І. В. Дорно, І. В. Гребенников, 
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С. Г. Шуман та ін.); 6) в колективах, які працюють в екстремальних 
умовах (О. В. Березін, Л. П. Гримак, В. І. Лебедєв та ін.); 7) у спортивних 
колективах (Г. Д. Бабушкін, Н. В. Крогиус, В. Н. Петровський та ін.); 
8) в колективах державних службовців (А. А. Деркач, В. Г. Зазикін, 
В. В. Козлов, Д. Л. Моісеєв, Г. І. Марасанов та ін.). 

Проблема конфлікту в широкому контексті управлінських відносин 
ставиться і досліджується в роботах Б. С. Алишева, Н. В. Гришиної, 
С. І. Єріна, О. Г. Ковальова, Г. М. Котляревського, A. JI. Свєнціцького, 
А. В. Філіппова, Р. Х. Шакурова, В. Н. Шаленко, С. О. Ширяєва, та ін. 

Виклад основного матеріалу. У соціальних науках конфлікт трак-
тується як різке загострення протиріч і зіткнення двох або більше учас-
ників у процесі вирішення проблеми, має ділову чи особисту значущість 
для кожної зі сторін [2]. 

Під конфліктом у психології розуміють зіткнення несумісних, 
протилежно спрямованих тенденцій у свідомості людини, в міжособи-
стісних або міжгрупових стосунках, що супроводжується гострими 
негативними переживаннями. Традиційним предметом психологічного 
вивчення конфліктів є конфліктні моделі внутрішньо особистісного і 
міжособистісного рівня [6]. 

Залежно від ступеня залученості в них людей розрізняються такі 
типи конфліктів: 1) внутрішньоособистісний конфлікт; 2) міжособис-
тісний конфлікт; 3) конфлікт між особистістю та групою; 4) міжгруповий 
конфлікт [2]. 

Конфлікт як соціально-психологічний феномен включає в себе 
наступні елементи: 1) предмет конфлікту – це проблема, з приводу 
якої він виникає; 2) конфліктну ситуацію, в якій виражаються харак-
тер і ступінь суперечності; 3) учасників конфлікту, які мають свої цілі 
і прагнуть ці цілі реалізувати через конфлікт; 4) привід до зіткнення 
сторін; 5) інцидент як дії сторін за взаємним протистоянням в тих чи 
інших формах; 6) засоби та способи їх використання конфліктуючими 
сторонами; 7) умови, в яких виникає і протікає конфлікт (статусне 
становище конфліктуючих, наявність або відсутність інших осіб, місце 
зіткнення та ін.). При аналізі конкретного конфлікту необхідно виявити 
всі ці елементи та їх характеристики, а також його ініціаторів, причи-
ни [11]. 

Розглянемо особливості міжособистісного конфлікту. Міжособи-
стісний конфлікт – це процес розв’язання виникаючих між людьми 
протиріч з питань особистого, службового, або громадського життя і 
діяльності, що відбувається у формі взаємної протидії сторін і супро-
воджується порушенням загальноприйнятих норм соціальної (і психо-
логічної) взаємодії і негативними емоційними станами [9]. 
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Цей тип конфлікту найпоширеніший. В організаціях він проявля-
ється по-різному. Найчастіше це конфлікт між керівниками сусідніх 
відділів (підрозділів). Наприклад, конфлікт між двома кандидатами на 
підвищення при наявності однієї вакансії. Міжособистісний конфлікт 
може також виявлятися і як зіткнення характерів особистостей. Люди 
з різними рисами характеру, поглядами і цінностями іноді просто не в 
змозі ладнати один з одним; як правило, погляди і цілі таких людей 
розрізняються в корені. 

У всіх ситуаціях міжособистісних конфліктів виділяються два 
взаємопов’язані аспекти: 1) змістовна сторона конфлікту, тобто пред-
мет спору, питання, що викликає розбіжності; 2) психологічна сторона 
конфлікту, пов’язана з особистісними особливостями його учасників, 
з їх особистими взаєминами, з їх емоційними реакціями на причини 
конфлікту, на його хід і один на одного. Саме ця сторона відрізняє між-
особистісний конфлікт від усіх інших випадків людської взаємодії, і 
саме вона найчастіше затьмарює змістовну сторону, роблячи накал 
пристрастей дуже високим. 

За суб’єктивною ознакою у внутрішньому житті кожної організації 
можна виділити наступні типи міжособистісних конфліктів: а) конфлік-
ти між керуючими і керованими в рамках даної організації; б) конфлікти 
між рядовими співробітниками; в) конфлікти на управлінському рівні, 
тобто конфлікти між керівниками одного рангу [4]. 

Розглянемо чинники виникнення міжособистісних конфліктів. 
У ролі об’єктивних чинників виникнення міжособистісних конфліктів 
виступають: 1) незадоволеність членів колективу розподілом ресурсів; 
2) взаємозалежність членів колективу при вирішенні виробничих за-
вдань; 3) відмінності в цілях підрозділів колективу та окремих членів 
колективу в реалізації спільної діяльності; 4) відмінності в уявленнях 
про перспективу і місії організації; 5) незадовільні комунікації, при 
якій нечітка передача інформації може стати як причиною, так і нас-
лідком конфлікту. 

Так, Н. В. Гришина, вивчаючи міжособистісні конфлікти на ряді 
підприємств, виявила і систематизувала наступні їх причини: по-перше, 
конфлікти викликаються чинниками, що перешкоджають досягненню 
людьми основної мети трудової діяльності – отриманню певних продук-
тів; по-друге, конфлікти на виробництві викликаються чинниками, що 
перешкоджають досягненню людьми вторинних цілей трудової діяльно-
сті: досить високого заробітку, сприятливих умов праці та відпочинку; 
по-третє, конфлікти можуть породжуватися невідповідністю вчинків 
людини прийнятим в його колективі нормам і цінностям. Таким чином, 
основними причинами конфліктів найчастіше виявляються чинники, 
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що кореняться в поганій організації праці та в помилковому стилі ке-
рівництва людьми. Перевантаженість роботою, втома, відсутність віль-
ного часу створюють знервовану обстановку в колективі, яка може в 
будь-який момент привести до конфлікту [7]. 

Конфлікт, незважаючи на переважно об’єктивний характер, має у 
своїй основі і соціально-психологічні чинники, які проявляються в 
стосунках між людьми: 1) несприятливий соціально-психологічний 
клімат, в якому відсутня ціннісно-орієнтаційна єдність і низька згур-
тованість трудового колективу; 2) аномія соціальних норм, прийнятих 
у суспільстві та в організації, коли суперечність прийнятих і дотриму-
ваних соціальних норм породжує подвійні стандарти, а особистість 
вимагає від інших певного стилю поведінки, якого не дотримується 
сама; 3) неузгодженість соціальних очікувань з виконанням функціо-
нальних обов’язків і реалізацією соціальних ролей; 4) когнітивний дисо-
нанс у відносинах між керівниками з підлеглими; 5) конфлікт поколінь, 
пов’язаний з відмінностями в манері поведінки і життєвому досвіді 
людей; 6) бар’єри в спілкуванні; 7) незадоволеність територіальним 
розміщенням в трудовому колективі; 8) наявність в неформальній 
структурі робочої групи деструктивного лідера, який, переслідуючи 
суто особисті цілі, здатний згуртувати навколо себе угрупування, яке 
орієнтується виключно на нього, а розпорядження керівництва або 
формального лідера приймає тільки після схвалення свого вожака; 
9) труднощі соціально-психологічної адаптації новачків в колективі; 
10) респондентна агресія – коли обурення спрямовується не на джере-
ло страждання, а на близьких людей, колег; 11) психологічна несуміс-
ність деяких членів один з одним; 12) різниця в рівні інтелекту може 
стати передумовою конфлікту не сама по собі, а в зв’язку з її проявом 
у поведінці людей, що спілкуються [9]. 

У ролі суб’єктивних чинників виникнення міжособистісних кон-
фліктів можуть бути такі риси характеру, які притаманні “конфліктним 
особистостям”: 1) прагнення будь-що-будь домінувати, бути першим, 
сказати своє “останнє слово”; 2) бути настільки “принциповим”, що це 
підштовхує інших членів колективу до ворожих дій і вчинків; 3) зайва 
прямолінійність у висловлюваннях і судженнях; 4) критика, особливо 
критика необґрунтована, недостатньо аргументована; 5) поганий на-
стрій, особливо якщо він систематично повторюється; 6) консерватизм 
мислення, поглядів, переконань, небажання перебороти застарілі тради-
ції у житті колективу, які стали гальмом у його розвитку; 7) прагнення 
сказати правду в очі та безцеремонне втручання в особисте життя; 
8) прагнення до незалежності, що переростає в прагнення робити 
“все, що хочу”, яке стикається з бажаннями і думками інших; 9) зайва 
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наполегливість, що граничить з нав’язливістю; 10) несправедлива оцінка 
вчинків і дій інших, применшення ролі і значимості іншої людини; 
11) неадекватна оцінка своїх можливостей і здібностей, особливо їх 
переоцінка; 12) недоречна ініціатива тощо [5]. 

Таким чином, на основі проведеного аналізу можна виокремити 
наступні найбільш важливі характеристики конфлікту: по-перше, про-
тидія, протиборство суб’єктів конфлікту, в якості яких виступають 
групи, спільності, окремі особистості; по-друге, наявність протиріч 
між інтересами, цінностями, цілями, мотивами суб’єктів як основа ви-
никнення конфлікту і його “рушійна сила”; по-третє, конфлікт як со-
ціальне і психологічне явища, є способом вирішення значущих для 
його учасників протиріч. 

Міжособистісний конфлікт є персоніфікованою формою суспіль-
них, групових відносин, а також протиріч, які виникають в їх сфері. 
У ньому актуалізуються рольові позиції особистості в спільній діяль-
ності та пов’язані з ними потреби, інтереси учасників конфлікту як 
суб’єктів суспільних відносин, їх індивідуально-психологічні, соці-
ально-психологічні та професійні якості. 

У ролі специфічних соціально-психологічних феноменів, які по-
роджуються міжособистісним конфліктом у колективі, виступають: 
наростання напруженості у відносинах між людьми; різке переважання 
емоційного фону суб’єктивного сприйняття події; зниження значущості 
раціонального компонента у виборі способу поведінки; переважання 
феномена покладання відповідальності на іншого над феноменом 
взяття відповідальності на себе. При цьому в разі збільшення тривалості 
конфлікту можливий деструктивний вплив на такі феномени колективу, 
як згуртованість, співпраця, взаємодопомога, сприятливий психоло-
гічний клімат тощо. 

З огляду на виявлені вище особливості міжособистісного конфлікту 
в колективі, розглянемо найбільш значущі соціально-психологічні 
методи попередження та вирішення міжособистісних конфліктів в 
колективі. 

У сучасній конфліктології універсальним способом попередження 
конфліктів вважається підтримання співпраці між членами колективу. 
Підтримка і зміцнення співробітництва, відносин взаємовиручки носить 
комплексний характер і включає в себе методи соціально-психоло-
гічного, організаційно-управлінського та морально-етичного характеру. 

Розглянемо найважливіші найважливіші соціально-психологічні 
методи, які орієнтовані на попередження конфліктів в колективі за ра-
хунок коригування думок, почуттів і настроїв людей. 
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1. “Метод згоди” припускає проведення заходів, націлених на за-
лучення потенційних конфліктантів у загальну справу, в ході здійснення 
якої у потенційних супротивників з’являється більш-менш широке 
поле спільних інтересів, де вони краще пізнають один одного, звика-
ють співпрацювати та позитивно вирішувати виникаючі проблеми. 

2. “Метод доброзичливості” потребує здатності до співпережи-
вання і співчуття іншим людям, до розуміння їх внутрішніх станів та 
передбачає вираження, як що потрібно, необхідного співчуття партнеру, 
готовності надати йому практичне сприяння. Цей метод вимагає виклю-
чення із взаємин невмотивованої ворожості, агресивності, неввічливості. 
Використання цього методу особливо важливо тоді, коли колега потра-
пляє в кризову ситуацію. 

3. “Метод збереження репутації партнера” передбачає демон-
страцію поваги до його гідності. При виникненні будь-яких розбіжно-
стей, які можуть спровокувати конфлікт, найважливішим методом 
попередження негативного розвитку подій є визнання гідності парт-
нера, вираження необумовленої поваги його особистості. Визнаючи 
гідність і авторитет опонента, ми тим самим стимулюємо відповідне 
ставлення партнера до нашого достоїнства й авторитету. Причому цей 
метод використовується не тільки з метою попередження конфлікту, 
але і при будь-яких інших формах міжособистісного спілкування. 

4. “Метод взаємного доповнення” припускає опору на такі здіб-
ності партнера, якими не володіємо ми самі. Так, люди творчі нерідко 
не схильні до монотонної, рутинної, технічної роботи. Однак для успіху 
справи потрібні і ті, й інші. Метод взаємного доповнення особливо 
важливий при формуванні робочих груп, які в цьому випадку часто 
виявляються досить міцними. Нерідко міцними виявляються і сім’ї, 
при створенні яких, так чи інакше, враховуються принципу методу 
доповнення. Врахування і вміле використання не тільки здібностей, 
але і недоліків людей, які тісно пов’язані один з одним, також може 
призвести до недопущення конфлікту. 

5. “Метод недопущення дискримінації” людей вимагає виклю-
чення підкреслення переваги одного партнера над іншим, а ще краще – 
і яких би то не було розходжень між ними. З цією метою в практиці 
управління в японських фірмах, наприклад, часто використовуються 
елементи зрівняльного матеріального заохочення всіх працюючих у 
фірмі. Звичайно, можна критикувати зрівняльний метод розподілу як 
несправедливий, тому що він поступається методу індивідуальної вина-
городи. Але з точки зору профілактики конфліктів зрівняльний метод 
розподілу має безсумнівні переваги, дозволяючи уникнути прояву таких 
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негативних емоцій, як почуття заздрості, образи, здатних спровокувати 
конфліктне протиборство. 

6. “Метод психологічного погладжування” спрямовується на заохо-
чення своїх партнерів на добре виконання команд. Він припускає, що 
настрої людей, їхні почуття піддаються регулюванню за допомогою 
певної позитивної стимуляції, умовного підкріплення. Для цього прак-
тика знайшла багато способів, таких, як ювілеї, презентації, різні форми 
проведення членами трудових колективів спільного відпочинку. Ці та 
подібні їм заходи знімають психологічну напругу, сприяють емоційної 
розрядки, викликають позитивні почуття взаємної симпатії і таким 
шляхом створюють позитивну морально-психологічну атмосферу в 
організації та попереджають виникнення конфліктів [1]. 

Розглянемо найважливіші статегії та методи, які орієнтовані на 
вирішення міжособистісних конфліктів в колективі. Сучасна конфлік-
тологія виділяє дві основні стратегії вирішення конфлікту в колективах і 
організаціях: авторитарну і партнерську. 

Авторитарна стратегія – це вирішення конфлікту через застосу-
вання керівником владних повноважень Основні риси авторитарної 
стратегії полягають у тому, що: 1) керівник бачить і чує тільки себе та 
вважає, що співробітники зобов’язані підкорятися, а сумніви в прави-
льності його рішень неприпустимі; 2) керівник вважає, що повинен 
“перемогти” за всяку ціну; 3) конфлікти розглядаються як прояви люд-
ських слабкостей; 4) управління конфліктною ситуацією відбувається 
в інтересах організації, а в сумнівних випадках повинні “летіти голови”. 

У межах даної стратегії переважно використовуються наступні 
методи: 1) переконання і навіювання; 2) спроба узгодити неприми-
ренні інтереси; 3) метод “гри”, коли одна зі сторін прагне залучити на 
свою сторону, наприклад, керівництво організації, а інша сторона – 
профспілки. 

Основна перевага авторитарної стратегії вирішення конфлікту в 
тому, що, як вважають керівники, при її використанні економиться 
час, а головний недолік полягає в тому, що конфлікт при цьому не 
припиняється, він лише зовні нівелюється і при певних обставинах 
можливе його повернення. 

Партнерська стратегія вирішення конфлікту – це вирішення кон-
флікту через застосування конструктивних способів. Основні риси 
партнерської стратегії: 1) конструктивна взаємодія керівника з конф-
ліктуючими сторонами; 2) сприйняття аргументів супротивної сторони; 
3) готовність до компромісу, взаємний пошук рішень, вироблення 
взаємоприйнятних альтернатив; 4) прагнення поєднати особистісний 
та організаційний фактори. 
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Партнерська стратегія вирішення конфлікту має наступні перева-
ги: вона ближче до реального вирішення проблеми, дозволяє знайти 
об’єднуючі чинники, та задовольнити (можливо, не завжди повно) 
інтереси конфліктуючих сторін [10]. 

Розглянемо пріоритетні засоби соціально-психологічного впливу 
з боку керівника організації, колективу на учасників конфлікту, які 
можуть привести до розв’язання конфлікту. 

1. Засоби переконання. Вони можливі, якщо супротивник готовий 
діяти інакше, оскільки прийшов до висновку, що це корисно для нього 
самого, не приймаючи до уваги випадковостей, що виникають всере-
дині групи або нав’язаних зміною зовнішньої ситуації, а також не звер-
таючи уваги на те, що його змушують брати на себе якісь зобов’язання 
по зміні своїх дій. Переваги подібного способу – в його гнучкості та 
довірчому характері. 

2. Засоби нав’язування норм. Норми нав’язуються суперникам 
ззовні, посилаючись на інтереси суспільних взаємозв’язків. Це інсти-
туціональний шлях, що спирається на звичаї і традиції. Його головна 
перевага в генералізуемості і можливості передбачення поведінки су-
перників. Основний недолік – відсутність достатньої гнучкості. 

3. Засоби матеріального стимулювання. Ці способи зазвичай за-
стосовуються в тому випадку, коли конфлікт зайшов занадто далеко. 
Суперники згодні на часткове досягнення мети і хочуть хоч якось 
компенсувати свої втрати. За допомогою стимулювання можна виро-
бити мінімум довіри, на основі якої можна виробити більш-менш 
прийнятне рішення конфлікту. Перевага цього способу – в його гнуч-
кості. Недолік – в його малому практичному застосуванні, відносна 
безрезультативність і слабка нормативність. 

4. Засоби використання влади. Ці способи застосовується тільки 
ситуативно і тільки за допомогою негативних санкцій (залякування 
або фактичне застосування сили). Найчастіше застосовується в поєд-
нанні з попередніми способами, які перемішуються між собою [3]. 

При цьому також і для кожного з учасників міжособистісного 
конфлікту можна сформулювати наступні практичні рекомендації, ви-
конання яких дозволяє правильно вести себе в конфліктній ситуації 
або навіть уникати її. 

1. Якщо можливо уникнути конфліктну ситуацію – уникайте. 
2. Якщо робота пов’язана з можливими конфліктними ситуаціями, 

то заздалегідь складіть їх перелік. Опишіть сценарії їх розвитку та ваш 
власний стиль поведінки з урахуванням ваших психологічних рис і 
властивостей ваших можливих опонентів. 

3. Ставте себе на місце вашого співрозмовника. 
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4. Робіть висновки з конфліктної ситуації. Такі ситуації можуть 
повторюватися, а не зроблені висновки ведуть до чергових помилок і 
втрат. 

5. Проводьте аналіз конфліктних ситуацій, які мали місце, спільно з 
людьми, яким довіряєте або які можуть професійно брати участь в 
розмові. 

6. Не приймайте конфлікт близько до серця. Повернення до нього 
у формі емоційного переживання погіршує працездатність, розвиває 
упередженість. 

7. Не займайтеся самозвинуваченням і самобичуванням. Це погір-
шує ваш психічний стан, знижує позитивну самооцінку. 

8. Не підкоряйтеся необґрунтованим думкам інших людей в оці-
нюванні конфліктної ситуації. 

9. У конфліктній ситуації проводьте переговори з представниками 
“іншої сторони” не відразу після конфлікту, а через деякий час, коли 
емоції поступляться місцем розуму. 

10. Прагніть обмежувати або уникати ділових контактів з людьми, 
яких ви знаєте як важких, конфліктних. 

Проведений вище аналіз дозволяє також сформулювати рекомен-
дації про те, що в системі підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації керівників необхідні не окремі, часом навіть разові заняття 
з проблеми конфлікту та способів його попередження та подолання, 
але спеціалізовані курси з конфліктології, ділового спілкування, слу-
жбового етикету, тренінги та практичні заняття, в яких отримані знання 
можуть бути переведені в систему навичок і умінь управляти кон-
фліктом на стадії його зародження, розвитку та вирішення. Знання сут-
ності, основних причин та типології конфліктів потрібні для того, щоб 
правильно оцінити будь-яку конкретну конфліктну ситуацію, визначити 
оптимальні шляхи, старатегії і методи їх вирішення. 

Висновки. Таким чином, на основі проведеного аналізу можна 
виокремити наступні найбільш важливі характеристики конфлікту: 
по-перше, протидія, протиборство суб’єктів конфлікту, в якості яких 
виступають групи, спільності, окремі особистості; по-друге, наявність 
протиріч між інтересами, цінностями, цілями, мотивами суб’єктів як 
основа виникнення конфлікту і його “рушійна сила”; по-третє, конфлікт 
як соціальне і психологічне явища, є способом вирішення значущих 
для його учасників протиріч. 

Міжособистісний конфлікт є персоніфікованою формою суспіль-
них, групових відносин, а також протиріч, які виникають в їх сфері. 
У ньому актуалізуються рольові позиції особистості в спільній діяль-
ності та пов’язані з ними потреби, інтереси учасників конфлікту як 
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суб’єктів суспільних відносин, їх індивідуально-психологічні, соці-
ально-психологічні та професійні якості. 

Знання сутності, основних причин та типології конфліктів потрібні 
для того, щоб правильно оцінити будь-яку конкретну конфліктну ситуа-
цію, визначити оптимальні шляхи, стратегії та методи їх вирішення. 

У якості методів попередження конфліктів в колективі можуть 
бути використані: “метод згоди”, “метод доброзичливості”, “метод 
збереження репутації партнера”, “метод взаємного доповнення”, “метод 
недопущення дискримінації партнера”, “метод психологічного погла-
джування”. 

У якості стратегій вирішення конфлікту в колективах і організа-
ціях можуть бути застосовані авторитарний і партнерський підходи. 
При цьому пріоритетними засобами соціально-психологічного впливу 
керівника на учасників конфлікту, які можуть привести до розв’язання 
конфлікту, виступають засоби переконання, засоби нав’язування норм, 
засоби матеріального стимулювання, а також засоби, які пов’язані з 
використанням влади. 

В системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
керівників необхідні спеціалізовані курси з конфліктології, ділового 
спілкування, службового етикету, тренінги та практичні заняття, в 
яких отримані знання можуть бути переведені в систему навичок і 
умінь управляти конфліктом на стадії його зародження, розвитку та 
вирішення. 
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Summary 
Nikolaіenko Svіtlana. Socio-psychological characteristics of features of 

interpersonal conflicts in group. 

The article deals with the nature, structure and typology of interpersonal 
conflict as a specific socio-psychological phenomenon appears complex and the 
most significant social and psychological methods to prevent and resolve interper-
sonal conflicts in the team. 

Keywords: nature, structure, typology of interpersonal conflict, methods of 
prevention and resolution of interpersonal conflicts. 
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Лариса ОТРОЩЕНКО 

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА 
ВИКЛАДАЧА ВНЗ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

ЯК ПЕРЕДУМОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ33 
У статті визначається педагогічна техніка викладача ВНЗ економічного 

профілю як передумова його професійної майстерності. Автор аналізує складники 
педагогічної техніки, а саме зовнішню та внутрішню складові. Представлено скла-
дові, критерії, елементи та показники ефективності педагогічної майстерності. 

Ключові слова: педагогічна техніка, зовнішня техніка, внутрішня техніка, 
викладач ВНЗ економічного профілю, педагогічна майстерність 

Постановка проблеми. Інтеграція України у світовий освітній 
простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, 
пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, апро-
бації та впровадження інноваційних педагогічних систем, реального 
забезпечення рівного доступу всіх її громадян до якісної освіти, можли-
востей і свободи вибору в освіті, модернізації змісту освіти й організації 
її адекватно світовим тенденціям і вимогам ринку праці, забезпечення 
безперервності освіти та навчання протягом усього життя, розвитку 
державно-громадської моделі управління. 

Аналіз актуальних досліджень. Дослідженню різних аспектів 
педагогічної майстерності викладача приділялась належна увага вітчиз-
няними й зарубіжними вченими, а саме: Ю. Азаровим, Ш. Амонашвілі, 
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Є. Барбіною, Г. Брагіною, А. Биковим, С. Гончаренком, І. Зязюном, 
О. Капченко, В. Ковальчуком, Н. Кузьміною, Н. Кухарєвим, В. Куценко, 
О. Лавріненко, В. Мадзігоном, А. Макаренком, Н. Морєвою, Н. Ничка-
ло, Н. Носовець, О. Обривкіною, В. Олійником, О. Пєхотою, Л. Рувин-
ським, С. Сисоєвою, В. Сластьоніним, В. Сухомлинським, Г. Хозя-
іновим, А. Чернявською, А. Щербаковим, М. Ярмаченком та ін. 

Мета статті полягає в визначенні педагогічної техніки викладача 
ВНЗ економічного профілю як передумови його професійної компетен-
тності та окресленні її складників. 

Виклад основного матеріалу. У процесі формування й подальшо-
го розвитку професійної майстерності викладача вищого навчального 
закладу надзвичайно важливу роль грає володіння викладачем педаго-
гічною технікою, адже саме завдяки педагогічній техніці викладач в 
змозі досягти успіху у професійній діяльності. 

Ще у XVII столітті видатний чеський педагог Я. А. Коменський 
зазначав, що вчитель має володіти мовою і собою, застосовувати дис-
ципліну без гніву, збудження, ненависті, а з простотою та щирістю. 

Варто зазначити, що поняття “педагогічна техніка” виникло у 20-х 
роках ХХ століття. Дослідженню питання педагогічної техніки як най-
важливішої складової педагогічної майстерності приділяв увагу також 
А. С. Макаренко, якого вважають родоначальником цього поняття. 
Видатний вітчизняний педагог зазначав: “Що таке майстерність? Можна 
і необхідно розвивати зір, простий фізичний зір… Потрібно вміти чита-
ти на обличчі людини, на обличчі дитини, і це читання може бути на-
віть описане в спеціальному курсі. Нічого хитрого, нічого містичного 
немає в тому, щоб по обличчю визначити деякі ознаки душевних рухів. 
Педагогічна майстерність полягає і в постановці голосу вихователя, 
і в управлінні своїм обличчям” [5, с. 260]. До педагогічної техніки 
А. С. Макаренко відносив цілу групу умінь і навивок, “без яких не 
один вихователь не може бути гарним вихователем, не може працювати, 
тому що у нього не поставлений голос, він не вміє розмовляти з дити-
ною і не знає, в яких випадках як потрібно говорити” [6, с. 171–172]. 

Поняття “техніка” походить від гр. téchnе – мистецтво, майстер-
ність, уміння і означає сукупність засобів і знарядь праці, що застосо-
вуються в суспільному виробництві та призначені для створення 
матеріальних цінностей. 

Про актуальність проблеми володіння викладачем педагогічною 
технікою, її високу теоретичну і практичну значущість свідчать чис-
ленні роботи вітчизняних і зарубіжних вчених і педагогів. 
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Істотний внесок у дослідження цієї проблеми належить академіку 
І. А. Зязюну, який визначає педагогічну техніку як сукупність профе-
сійних умінь, що сприяють гармонії внутрішнього змісту діяльності 
педагога і зовнішнього його прояву. 

Такої ж думки Н. В. Якса, яка визначає досліджуване поняття як 
комплекс загально-педагогічних і психологічних умінь, що допомагає 
учителеві володіти власним станом, настроєм, емоціями, тілом, мовою. 

Науковець вважає, що до педагогічної техніки належать: 
 уміння впливати на інших (дидактичні, організаторські, техніка 

контактної взаємодії); 
 уміння керувати собою (тілом, мімікою, технікою мовлення, 

паузами, емоціями, фізіономікою) [16, с. 28]. 
Ми погоджуємось із С. Гончаренком, який визнає педагогічну 

техніку як комплекс знань, умінь і навичок, необхідних педагогові для 
чіткої та ефективної організації навчальних занять, ефективного за-
стосування на практиці обраних методів педагогічного впливу як на 
окремих учнів, так і на дитячий колектив у цілому. 

О. Л. Капченко визначає досліджуване поняття як володіння 
комплексом прийомів, що допомагає вчителеві глибше, яскравіше, та-
лановитіше виявити себе і досягни успіхів у навчанні та вихованні [3]. 

У “Педагогічній енциклопедії” знаходимо визначення педагогіч-
ної техніки як комплекс знань, умінь, навичок, необхідних педагогу 
для того, щоб ефективно застосувати на практиці вибрані ним методи 
педагогічного впливу як на окремих вихованців, так і на дитячий колек-
тив у цілому. Володіння педагогічною технікою є складовою частиною 
педагогічної майстерності, потребує глибоких спеціальних знань з педа-
гогіки та психології й особливої практичної підготовки [12, c. 258]. 

І. Максименко визначає педагогічну техніку як інтегративну вла-
стивість особистості, яка характеризується цілісністю, що виявляється 
у віддеференційованості від інших властивостей і внутрішньою єдністю 
її складових (емоційно-вольового, змістового, поведінкового) компо-
нентів і реалізується через уміння здійснювати педагогічно доцільний 
вплив на учасників навчально-виховного процежу емоційно виразними 
засосами [7, с. 58]. 

Вітчизняні та зарубіжні вчені одностайні в думці, що поняття 
“педагогічна техніка” містить дві групи складників: внутрішню (тех-
ніка саморегуляції психічного стану) і зовнішню (міміка, жестикуляція, 
пантоміміка, поза, постава, дихання, голос, дикція, інтонація). 

Так, російський науковець Ю. В. Сорокопуд включає до педагогі-
чної техніки викладача вищої школи дві групи умінь: уміння управляти 
собою (володіння тілом, емоційним станом, технікою мови) і взаємо-
діяти з аудиторією [13, с. 347–348]. 
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Нашу увагу привернула дефініція, подана в навчальному посіб-
нику Л. Г. Кайдалової, Н. Б. Щокіної та Т. Ю. Вахрушева. Науковці 
трактують педагогічну техніку як сукупність умінь і прийомів, що ви-
користовуються викладачем для найбільш повного досягнення цілей 
своєї діяльності та допомагають викладачеві глибше, яскравіше, талано-
витіше виразити себе, домогтися оптимальних результатів у навчально-
виховній роботі. Це комплекс умінь викладача, що сприяють його 
оптимальній і творчій поведінці та ефективній взаємодії зі студентами в 
будь-яких педагогічних ситуаціях [2, с. 17]. 

На думку науковців, складовими педагогічної техніки є: 
 техніка мовлення: граматична правильність, виразність, обра-

зність, гумор, техніка мовлення (постановка і тембр голосу, 
емоційність, переконливість, багатство інтонацій та відтінків, 
дикція, темп); 

 техніка зовнішнього вигляду: уміння правильно сидіти, стояти, 
виявляти впевненість, спокій, доброзичливість (постава, одяг, 
зачіска, міміка, пантоміміка, емоційна виразність); 

 техніка педагогічного спілкування: уміння слухати; ставити 
запитання; аналізувати відповідь; бути уважним, спостережли-
вим; розуміти інших; встановлювати контакт; бачити і розуміти 
реакцію аудиторії; передавати своє ставлення до того, про що 
одеться; зацікавити, захопити поясненням, розповіддю, пові-
домленням; орієнтуватися в ситуації; 

 психотехніка: уміння створювати необхідний настрій, знімати 
зайву напругу, хвилювання, долати власну нерішучість і мобі-
лізувати себе, стримувати себе в стресових ситуаціях; здатність 
до перевтілення, до гри, управління своїм настроєм [2, с. 18]. 

Складовими педагогічної техніки за А. С. Макаренка є: 
 уміння педагога триматися в присутності учнів, контролюва-

ти власну поведінку, використовувати свої емоційні прояви 
(радість, гнів тощо); 

 акторські здібності педагога: постановка голосу, тону, вираз-
ності мовлення; 

 технологія покарання, заохочення, стимулювання вихованців, 
яка дає оптимальний ефект; 

 естетична виразність педагога (одяг, особиста гігієна, зовнішній 
вигляд і т.п.); 

 вміння створення або використання ситуаций, що виникають 
для досягнення певних виховних цілей [15, с. 204]. 
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В. Ковальчук зазначає, що педагогічна техніка спирається на 
знання й здібності та поєднує всі засоби педагогічної дії та взаємодії 
для ефективного здійснення педагогічної діяльності [4, с. 28]. 

У свою чергу, Л. Рувинський визначає зовнішню педагогічну тех-
ніку як сукупність таких складових: 

 техніка мови (звучність, польотність, висота, темп, тембр, дикція 
та артикуляція); 

 засоби зовнішньої естетичної виразності (фізіологічні – зріст, 
хода, статура, колір шкіри, волосся, очей; функціональні – 
постава, візуальний контакт, дистанція, жести, міміка, панто-
міміка; соціальні – зачіска, одяг, взуття, макіяж, зачіска, аксе-
суари); 

 комунікативна техніка; 
 техніка професійно-педагогічного спілкування. 
До внутрішньої техніки науковець включає: 
 техніку саморегуляції психофізичного самопочуття; 
 техніку використання у професійній діяльності особливостей 

власних пізнавальних психічних процесів (уваги, урви, пам’яті, 
мислення тощо). 

Безумовно, володіння зовнішньою та внутрішньою техніками ви-
кладачем є сходинкою до успіху у його професійній діяльності, показ-
ником його педагогічної майстерності. 

Таким чином, спираючись на представлені думки науковців щодо 
феномену педагогічної техніки можна зробити висновок, що її особливі-
стю виступає те, що вона характеризує особистість кожного конкретно-
го викладача [9, с. 39]. 

У дисертаційному дослідженні О. Обривкіної, присвяченому пи-
танню підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного 
профілю, педагогічна техніка представлена як складова педагогічної 
майстерності викладачів і визначається як інтегроване системне яви-
ще, методологічна категорія. Оволодіння нею дає змогу повною мірою 
використовувати власний психофізичний апарат як інструмент виховно-
го впливу, комплекс прийомів, що допомагає науково-педагогічному 
працівнику глибше, яскравіше, талановитіше виявити себе й досягти 
успіхів у організації навчально-виховного процесу в галузі економі-
чної освіти на основі ґрунтовних знань з педагогіки та психології, 
зокрема андрагогіки. Розвиток педагогічної техніки як основи педагогі-
чної майстерності детермінується особливостями суб’єктів навчально-
виховного процесу та ситуацій [8, с. 7]. 

Розглядаючи питання розвитку професійно-педагогічної компе-
тентності викладача економічного вищого навчального закладу, необ-
хідно звернутися до визначення професійної майстерності викладача 
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ВНЗ, адже багато науковців (О. Капченко, В. Ковальчук, А. Макаренко, 
О. Обривкіна, В. Ягупов) вважають професійну компетентність одним 
із структурних компонентів педагогічної майстерності. Прихильники 
іншої думки вважають педагогічну майстерність найвищим рівнем 
професійної компетентності педагога (О. Бігич, Н. Клюєва, А. Конох). 
Ми поділяємо позицію фундатора науково-практичного напряму 
“професійна майстерність педагога” в системі середньої та вищої 
освіти України І. Зязюна, який відносить досліджуване поняття до 
найвищего рівня педагогічної діяльності та як вияв творчої активності 
особистості педагога. 

Російський науковець Н. В. Кухарєв визначає педагогічну майстер-
ність як сукупність певних якостей особистості вчителя, які обумовлю-
ються високим рівнем його психолого-педагогічної підготовленості, 
здатністю оптимально вирішувати педагогічні завдання. У педагогіч-
ному словнику В. М. Мадзігон визначає поняття “майстерність” як 
високе мистецтво в якійсь галузі, вправність у виконанні певного виду 
діяльності. Майстерність передбачає наявність професійних знань, умінь 
та навичок... Майстерність є також рисою, яка відрізняє одного праців-
ника від іншого, адже він творить щось неповторне, нестандартне” 
[11, с. 300]. 

Удосконаленню педагогічної майстерності вчителя особливу ува-
гу приділяв В. О. Сухомлинський. Вагоме значення мають положення 
його наукових праць щодо способів формування педагогічної майсте-
рності вчителя. Великий педагог підкреслював, що ще у школі потрібно 
формувати інтерес до професії вчителя, виховувати в учнів любов і 
повагу до неї, бажання присвятити своє життя педагогічній діяльності. 
Головною невичерпною проблемою В. О. Сухомлинський вважав удо-
сконалення педагогічної майстерності на основі постійного духовного 
зростання вчителя, його знань і культури. Педагог стверджував, що в 
індивідуальній роботі з досвідченим педагогом завдання директора 
полягає в тому, щоб разом з ним (часто більше завдяки здібностям пе-
дагога, ніж директора) знайти ту сферу творчості, з якої починається 
подальше вдосконалення педагогічної майстерності. А вдосконаленню 
в нашій роботі немає меж [14, с. 74]. 

Науковці одностайні в думці, що педагогічна майстерність викла-
дача як найвищий рівень здатності до педагогічної діяльності є багато-
гранним і багатоаспектним явищем. 

За визначенням одного із класиків педагогічної майстерності І. Зя-
зюна, складовими професійної майстерності викладача є педагогічна 
спрямованість (ціннісні орієнтації на себе, на засоби педагогічного 
впливу, на колектив, на цілі педагогічної діяльності), професійне знання 
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(знання предмета викладання, його методики, педагогіки і психології); 
здібності до педагогічної діяльності: комунікативні (повага до людей, 
доброзичливість, товариськість); перцептивні (професійна передбачува-
ність, емпатія, педагогічна інтуїція); динамічні (здатність до вольового 
впливу і логічного переконання, до рефлексії); емоційно-почуттєві 
(здатність володіти собою і вибудовувати педагогічну дію на позити-
вних почуттях, оптимістичного прогнозування); педагогічна техніка 
(форма організації поведінки викладача). Педагогічна майстерність – 
комплекс властивостей особистості викладача, необхідних для висо-
кого рівня професійної діяльності [1]. На думку А. Зязюна, критеріями 
майстерності педагога є доцільність (за спрямованістю), продуктив-
ність (за результатами), діалогічність (за характером стосунків з 
учнями), оптимальність (у виборі засобів), творчість (за змістом діяль-
ності) [10, с. 37]. 

Ми погоджуємось із дефініцією В. Ковальчука, який визначає до-
сліджуване поняття як високе мистецтво виховання та навчання, що 
постійно вдосконалюється, доступне кожному педагогові, який працює 
за покликанням і любить дітей [4, с. 23]. На думку дослідника, до еле-
ментів педагогічної майстерності належать: 

1. Гуманістична спрямованість як системоутворюючий компо-
нент; виражається в ціннісних орієнтаціях викладача у вигляді 
гуманістичної стратегії при реалізації цілей педагогічної діяль-
ності, самоствердження педагога, а також у його системі педа-
гогічної взаємодії з учнями. 

2. Професійне знання, яке виконує роль фундаменту педагогічної 
майстерності, що додає йому глибину, ґрунтовність, свідомість. 

3. Педагогічні здібності, які забезпечують швидкість удоскона-
лення майстерності й полегшують успішність виконання викла-
дачем його безпосередніх функцій. 

4. Педагогічна техніка, яка спирається на знання й здібності та 
поєднує всі засоби педагогічної дії і взаємодії для ефективного 
здійснення педагогічної діяльності [4, с. 27–28]. 

В. Ковальчук робить висновок, що логіка побудови педагогіч-
ної майстерності може бути представлена своєрідною формулою як 
“знання – досвід – особистість” [4, с. 24]. 

С. У. Гончаренко визначає педагогічну майстерність як характе-
ристику високого рівня педагогічної діяльності. Критеріями педагогі-
чної майстерності педагога виступають такі ознаки його діяльності: 
гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, 
результативність, демократичність, творчість (оригінальність). 
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Вітчизняна дослідниця О. М. Обривкіна зазначає, що педагогічна 
майстерність викладача економічного профілю має певні особливості 
за своїм змістом і структурою. У своєму дисертаційному дослідженні 
науковець представляє чотири критерії оцінювання рівнів сформо-
ваності педагогічної майстерності викладачів економічного профілю, 
а саме: 

 когнітивний (сукупність глибоких знань й широкої ерудиції 
в науково-предметній галузі; знання методики викладання 
навчальних дисциплін з економіки, існуючих методів і форм 
навчання, сучасних педагогічних технологій навчання і техноло-
гій оцінювання результатів навчальної діяльності студентів); 

 діяльнісний (уміння організовувати професійну педагогічну ді-
яльність на високому рівні, володіти педагогічною технікою, 
використовувати сучасні форми, методи, засоби й технології 
навчання, вирішувати типові професійні завдання педагогічної 
діяльності, оцінювати результати своєї праці, самостійно здо-
бувати нові знання й уміння за фахом); 

 аксіологічний (сформованість педагогічних ціннісних орієнтацій: 
прагнення до сприйняття себе оточуючими як кваліфікованого, 
вимогливого, справжнього педагога; сприйняття студентського 
колективу в актуальних умовах; визнання розвитку студента 
як майбутнього конкурентоспроможного фахівця гуманістич-
ною стратегією); 

 афективний (здатність до гуманності, демократичності, го-
товність до емпатії, толерантності, зміни комунікаційної по-
ведінки; рефлексія; здібність до подолання стресу; оптимізм, 
щирість, доброзичливість; терпимість, людяність, повага до 
студентів). 

Цілком справедливо науковець вважає, що педагогічна майстер-
ність викладача економічного профілю – це найвищий рівень профе-
сійно-педагогічної підготовки, яка базується на інтегрованій системі 
відповідних компетентностей, сформованих на науково-методичному 
й технологічному рівнях викладання економічних дисциплін, що забез-
печує творчу самореалізацію, неповторність і високий рівень ефективної 
діяльності; характеризується розвинутою педагогічною культурою та 
гуманістичною спрямованістю [8, с. 14]. 

Надзвичайно важливо розуміти, наскільки викладач володіє педаго-
гічною майстерністю. У визначенн цього питання допомагають показни-
ки ефективності педагогічної майстерності, представлені В. Ковальчуком. 
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На думку науковця, показниками ефективності педагогічної майстер-
ності є: 

 поліпшення кількісних і якісних характеристик навчальної ді-
яльності учнів; 

 зменьшення часу на досягнення конкретної навчальної мети; 
 міцність засвоєння і закріплення знань, умінь, навичок учнями; 
 полегшення навчальної діяльності; 
 задоволеність процесом навчання викладачем, учнями; 
 ставлення до навчання; 
 ефективна трансформація знань в уміння; 
 позитивна атмосфера в процесі навчання [4, с. 23]. 
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що володіння ком-

плексом прийомів педагогічної техніки дає можливість викладачу не 
лише продуктивніше виконувати професійні обов’язки, а також глиб-
ше, яскравіше досягти успіху у професійній діяльності, тобто досягти 
високого рівня професійної майстерності. 
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Ірина СОКОЛОВА 

РОЗВИТОК КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ34 
Для студентів, які вивчають іноземну мову, важливим є розвивати обізна-

ність того, як різниця культур може впливати на комунікацію. Викладач іноземної 
мови вкрай має націлити студентів на розвиток перцептивних вмінь, спрямовуючи 
їх на ідентифікацію культурних елементів як в усному, так і письмовому мовленні. 
Важливо допомагати студентам говорити та писати адекватно вимогам даної 
культури, а також реагувати у випадку виникнення прагматичних помилок. Метою 
дослідження є визначити роль і місце культурного аспекту у процесі викладання/ 
вивчення іноземних мов. 

Ключові слова: англійська мова як іноземна, студенти економічних спеціаль-
ностей, крос-культурна компетентність. 

Постановка проблеми. Термін “культура” є надзвичайно багато-
значним, обтяженим багатьма конотаціями. Перше за все це “висока 
культура”, тобто класична музика, поезія, театр, тощо. Крім того термін 
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“культура” охоплює поняття національної культури. Але також існує 
поняття особистої культури людини, яке поєднує у собі набір її особис-
тих думок, цінностей, переконань і традицій, будучи продуктом куль-
тури, у якій людина була вихована. 

Викладачі іноземних мов знаходяться у провідній позиції, щоб 
розвивати широкі крос-культурної компетентності студентів та заохо-
чувати їх толерантність до інших культур. Разом із навчанням мови, 
викладач повинні надавати студентам знання про елементи культури, 
що впливають на спілкування іноземною мовою. 

Аналіз актуальних досліджень. Феномен культури досліджува-
вся ще з часів древніх греків та римлян. Останні дослідження в знач-
ній мірі пов’язані з дискусіями про кореляції між культурою і мовою. 
Культура охоплює ідеологію, соціальні аспекти та форми дискурсу. 
Деякі аспекти культури є експліковані, інші реалізуються імпліцитно. 

Коли ми починаємо вивчати іноземну мову, ми стикаємось із ба-
гатьма різноманітними припущеннями, які відрізняються від наших 
власних. Разом з вивченням мови ми змушені вивчати культуру, порів-
нюючи її з рідною культурою і досліджуючи відмінності у житті та 
ментальності представників різних культур. Таким чином, вивчення 
іноземної мови примушує студентів відкривати для себе внутрішній 
світ іншої культури. 

Традиційно, акцент завжди робиться на вивчення цільової куль-
тури – у нашому випадку американської та британської. Вивчається 
життя людей, функціонування установ, надається інформація про гео-
графію, клімат, відомих людей, традиції країни, мова якої вивчається. 
Це відбувається, в основному, з метою сприяння інтеграції студентів у 
суспільство цільової країни. 

Культурні аспекти завжди розглядаються як основні у процесі 
вивчення іноземної мови. У процесі вивчення/викладання іноземної 
мови критично важливою є “переорієнтація мислення та світосприй-
няття” [4, с. 33]. Вивчення іноземної мови є частиною процесу куль-
турної асиміляції і успіх або провал у цьому процесі напряму залежать 
від можливості людини переходити від статусу “турист” до статусу 
“громадянин” [1, с. 4]. 

Мета дослідження. Для студентів, які вивчають іноземну мову, 
найбільш важливим є розвивати обізнаність того, як різниця культур 
може впливати на комунікацію. Отже, для викладача іноземної мови 
вкрай важливим є націлити студентів на розвиток перцептивних вмінь, 
спрямовуючи їх на ідентифікацію культурних елементів як в усному, 
так і письмовому мовленні. Крім цього, важливо допомагати студентам 
говорити та писати адекватно вимогам даної культури, а також реа-
гувати у випадку виникнення прагматичних помилок. 
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Метою даного дослідження, деякі результати якого представлені 
у цій статті, є визначити роль і місце культурного аспекту у процесі 
викладання/вивчення іноземних мов. Ми ставимо перед собою завдання 
проаналізувати ступінь представленості культурних аспектів у навчаль-
ній програмі і дисципліни “Іноземна мова”, відстежити соціокультурні 
фактори, які впливають на функціонування англомовних дискурсів і, 
нарешті, зробити висновки щодо важливості залучення до процесу 
викладання іноземної мови вивчення різних аспектів культури. 

Виклад основного матеріалу. Соціокультурні елементи у вико-
ристанні мови та у вивченні мови за останні роки отримують все більше 
уваги. Соціолінгвістичні, прагматичні дослідження, а також студії у 
межах дискурс аналізу надали культурним і соціальним факторам важ-
ливого статусу, яки поширився і на процес викладання іноземних мов. 
Соціокультурна або прагматична компетенція охоплює наступне: вмін-
ня адекватно використовувати специфічні мовні функції, обізнаність у 
офіційному та неофіційному регістрах, усвідомлення різниці між діалек-
тами, розуміння фігуративного мовлення, розуміння культурних рефе-
ренцій в усних та письмових текстах, спрямованість до “природного 
мовлення” [1, с. 9]. 

Тісно поєднаним із соціокультурною компетентністю є концепт 
“прагматичного трансферу”. Неадекватне або невчасне висловлення 
може мати більш критичний вплив на процес комунікації в цілому, ніж 
граматична неточність. Це може створити враження, що промовець є 
грубим або агресивним. Прагматичні помилки трапляються в результаті 
“нав’язування соціальних правил однієї культури іншій, у тому випадку, 
коли правила іншої культури були б більш доречними” [2, c. 234]. 

Аналіз того, як різниця в культурних аспектах впливає на комуні-
кацію має бути відправною точкою для розвитку соціокультурної 
компетентності студентів. Завдяки цьому студенти можуть почати розу-
міти як реалізується англомовна культура і, як наслідок, почати розвива-
ти обізнаність культурними аспектами комунікації. Використання цих 
знань та вмінь в результаті приведе до більш високого рівня володіння 
іноземною мовою. 

Одним із важливих аспектів усного мовлення є усвідомлення ре-
ального середовища, в якому відбувається акт комунікації. Навчити 
цього усвідомлення можливо завдяки використання телебачення та 
відео на заняттях з англійської мови. Наприклад, дивлячись фрагмент 
відеофільму із вимкненим звуком, студенти помічають схоже та відмін-
не між їхнім середовищем і тим, що на екрані. Відеофільми надають 
широкий спектр реальних життєвих середовищ, що може бути ефек-
тивно використаним у процесі навчання. 
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Усвідомлення ситуації та контексту спілкування дуже важливі 
для процесу розуміння мовленнєвого висловлення. У процесі слухання 
для студентів важливо зосереджуватись на контексті. Якщо студенти 
не усвідомлюють контекст, вони будуть мати труднощі у розумінні 
мовлення. Викладач має націлити студентів на контекст заздалегідь, 
наприклад використовуючи тематичні слайди. Студенти розглядають 
слайди і роблять певні припущення, а потім у процесі слухання роблять 
висновки щодо правильності цих припущень. 

Разом із аналізом контексту, важливо аналізувати соціальну по-
ведінку героїв, яка відбиває існуючі у суспільстві правила, цінності та 
систему відносин. Цей вид діяльності можна виконати шляхом усного 
обговорення із студентами, або через заповнення анкет. 

Ще один із прагматичних аспектів, важливим для усвідомлення 
студентами, є невербальна комунікація. Вважається, що більш ніж 65 % 
соціального контексту передається завдяки невербальним знакам, а де-
які вчені стверджують, що невербальна комунікація забезпечує усвідом-
лення до 90 % метатексту [1, с.13]. 

На заняттях з іноземної мови важливо надавити інформацію про 
різниці у поведінці представників різних культур, Наприклад, британці 
в основному використовують менше жестикуляції, стоять на більшій 
відстані від співрозмовника, виглядають менш впевнено, ніж представ-
ники латиноамериканської культури. Це відбиває глибинну різницю 
між культурами стосовно рівня та способів виразу емоцій. В англомов-
них країнах (афективно нейтральний тип культури) люди зазвичай 
стримують свої емоції, в той час як в афективних культурах, наприклад 
в Іспанії, люди виражають свої емоції відкрито через міміку та жести 
[3, c. 157]. Такі відмінності можна також знайти у рідній студентам 
культурі. Найбільш важливий аспектом комунікації, якому треба навча-
ти студентів, є ввічливість, яка може бути по-різному маніфестована у 
різних культурах. 

Вербальна комунікація може бути проаналізована завдяки відео-
фільмам та аудіо дискам. Якщо студенти мають базовий рівень володін-
ня мовою використання автентичних фільмів є недоречним, оскільки 
може створювати негативну мотивацію у навчанні. Аудіо та відеома-
теріали, які спеціально розробляються для викладання/вивчення іно-
земної мови і надаються з автентичними підручниками є найбільш 
доцільними у використанні, оскільки вони спрямовують на специфічні 
сфери комунікації. 

І, нарешті, останнім аспектом аналізу під час слухання або про-
дукування мовлення є стиль. На початковому етапі навчання, звичайно, 
викладач не повинен звертати увагу на тонкі розбіжності між стилями. 
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Але різниця між офіційним та неофіційним стилями має бути зрозу-
мілою для студентів із самого початку вивчення мови і знайомства 
із культурою країни, мова якої вивчається. Деякі риси формальності 
англійської мови, на які слід звертати увагу, є: 

1. Форми звертання (такі як імена Smith/Mrs Jones/Ms Robinson 
vs. John/Sarah/Suzie; титули “Madame” and “sir”, тощо). 

2. Використання модальних дієслів 
Example: “Can you pass me the butter please” (informal) 

“Could you pass me the butter, please?” (more formal) 
3. Форми питань та прохань 

Example: “Can you open the window, please?” (informal)/ 
wonder if you could possibly open that window, please? (formal) 

4. Використання ввічливих виразів 
Example: “Excuse me?” (when getting somebody’s attention) vs. 
“Hey! (informal) “I’m sorry”. (when touching somebody by mistake) 
“Pardon?” (when asking for repetition or clarification) vs. “What?” 
(very informal) 

5. Уникнення занадто розмовних або грубих виразів 
Example: “Is there a loo around here?” (informal) 
“Could you tell me where the toilets are, please?” (formal) 

6. Використання інтонації (більш ввічливою є інтонація вгору у 
кінці фрази, але у формальній ситуації вони не дуже доречна). 

Для більшості студентів-економістів, які вивчають іноземну мову 
у монолінгвальній та монокультурній аудиторії, інтеграція у цільову 
культуру не є досить важливою. Їх мотивація носить більш практичний 
характер: мати високі оцінки, гарно здати іспит з дисципліни, подо-
рожувати, отримати гарну роботу. Більшість студентів ніколи не поїде 
до Великобританії чи Америки, і, що найбільш вірогідно, вони будуть 
спілкуватись англійської мовою з іншими неносіями мови. 

Отже, для студентів, які вивчають іноземну мову у своїй країні, 
більш важливим є зосереджуватись на інших, не тільки англомовній, 
культурах, розвиваючи широку кросс-культурну компетентність. Це до-
дасть усвідомлення того, як культура впливає на спілкування англійсь-
кою мовою. 

Так само важливо для студентів усвідомлювати різницю між пись-
мовим текстом англійською мовою і таким самим, написаним їх рідною 
мовою. Перш ніж надати завдання із написання тексту, викладач пови-
нен проінформувати студентів про різні типи текстів (газетна стаття, 
рекламний текст, науковий текст, тощо) і закріпити ці знання низкою 
тренувальних вправ. Розвиток рецептивних соціокультурних навичок 
є дуже важливим як для підготовки до написання текстів, так і для чи-
тання текстів. 
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Коли ми читаємо в реальному житті, ми майже завжди розуміємо, 
який тип тексту ми читаємо. Це є дуже важливим для побудови наших 
очікувань і допомагає нам сконцентруватися на специфічних значеннях 
чи інформації. 

В аудиторії тексти, які ми використовуємо, повинні мати деякі 
характеристики, значимі для визначення типу тексту. Одна із вправ 
перед читанням тексту може бути запропонувати студентам визначити 
тип тексту за його формальними ознаками, такими як шрифт, заголовок, 
розташування частин, малюнки. 

Інший важливий момент у навчанні читанню є усвідомлення 
викладачем, чи надає він достатньо широкий спектр типів текстів для 
реалізації кращого розуміння текстів. На вищому рівні студенти 
зможуть аналізувати тексти і оцінювати їх самостійно. 

Організація тексту, його зв’язність ти цільність є основними фак-
торами, які допомагають нам зрозуміти письмовий текст і є, таким 
чином, важливими для аналізу студентами у процесі розвитку навичок 
читання, так само як пізніше дозволяють студентам самостійно про-
дукувати адекватні тексти. 

Разом з організацією тексту важливими для розуміння тексту є 
його презентація, використання усталених фраз, тощо. Письмові дискур-
си мають високо конвенційний характер і, якщо студенти усвідомлюють 
моделі побудови певного дискурсу, читання для них буде набагато 
більш легким. 

Для інших типів тексту, таких як журнальна або газетна стаття, 
текстова організація може розглядатись у процесі виконання так зва-
ного “gist reading”, виконуючи завдання на поєднання заголовків або 
анотацій з абзацами. Інші характеристики тексту можуть бути аналізо-
вані після більш інтенсивного читання і порівняні з характеристиками 
текстів рідною мовою студентів. Це такі характеристики як заголовки 
та підзаголовки абзаців, довжина речень, використання зв’язуючи 
елементів, анафоричні та катафоричні посилання, використання лек-
сико-семантичних повторів. 

Під час моніторингу усного мовлення в аудиторії можливо показа-
ти на прикладі деякі випадки явних прагматичних помилок. Наприклад, 
якщо студенти не використовують “please” або “thank you”, викладач 
може вказати, що це буде звучати грубо англійською мовою. Практика, 
включаючи усне повторення інтонації хором, допомагає студентам 
використовувати мову більш доцільно. 

У процесі оцінювання усного мовлення є важливим включати 
елемент соціокультурної компетентності у шкалу оцінювання. Таким 
чином має бути врахована адекватність мовлення, хоча це не є занадто 
важливим критерієм оцінювання мовлення студентів початківців. 
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Так само як і для усного мовлення, є потреба у розвитку рецепти-
вної соціокультурної компетентності студентів, щоб допомогти їм 
створювати адекватні та значимі тексти. Прагматичні помилки можуть 
бути навіть більш вагомими у письмовій комунікації, де існує дуже 
невеликий шанс виправити помилку. Наприклад, лист від неносія мови, 
який виявляється грубим або образливим, може не тільки надати погане 
враження, але й спричинити тимчасовий збій в комунікації. 

Саму томі одним із критеріїв оцінювання має бути адекватність. 
В процесі навчання письму викладач має вказувати на прагматичні 
помилки студентів, такі як, наприклад, використання неофіційної лек-
сики в офіційному листі. 

Обізнаність у соціокультурних помилках може бути підвищеною 
завдяки використанню так званих “flawed texts” – текстів, які містять 
приклади неправильної форми надання інформації, текстової організації 
та мовленнєві помилки. Студенти також мають усвідомлювати моделі 
текстів, на основі яких вони можуть створювати свої власні тексти. 

Важливим елементом прагматичної компетентності студентів є їх 
усвідомлення адресата тексту. Перш ніж почати створювати письмовий 
текст, студенти мають проаналізувати контекст комунікації та цільову 
аудиторію. 

Розвиток соціокультурної компетентності студентів-економістів, 
які вивчають іноземну мову, має включати аналіз цінностей та віру-
вань народу, мова якого вивчається, його культурного підґрунтя, стилю 
життя, а також має бути спрямованим на розвиток толерантності. 

Аналіз цінностей та вірувань іншої культури є дуже важливим 
для розвитку крос-культурної компетентності. Це, вірогідно, найбільш 
важка сфера для навчання студентів, оскільки вона потребує певного 
ступеня абстрагованості, що може бути неможливим для студентів із 
базовим рівнем володіння мовою. Однак, все ж таки цінності і віру-
вання можуть бути аналізованими на поверхневому рівні. Для цього 
можна використати наступні завдання: 

 читання текстів про інші релігії та порівняння їх із православ-
ною релігією; 

 читання та аналіз древніх міфів; 
 слухання чи читання текстів з моральними висновками, які відо-

бражають цінності цільової культури; 
 Обговорення відносин між героями творів (міжстатеві стосунки, 

відносини у колективі, тощо). 
Важливо також зосереджуватись на стилі життя представників різ-

них культур. Як розвиваються відносини у родині, як люди проводять 
вільний час, як вони працюють, як спілкуються з друзями, які переваги 
мають у їжі – на все це слід звертати увагу під час роботи над текстами. 
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В студентській аудиторії ми можемо роботи це наступними мето-
дами: 

 Читання текстів про стилі життя, що може надати корисну ін-
формацію про рутинні сценарії, поширені у даній культурі. 

 Відеоурок із аналізом середовища героїв, їх поведінки в тій чи 
іншій ситуації. 

 Підготовка студентами проектів про характерні риси тієї чи 
іншої культури, їх порівняння з власною культурою. 

Процес дослідження іншої культури на заняттях з англійської мови 
може також включати: 

 Проведення досліджень про ту чи іншу культуру і презентацію 
індивідуального проекту. 

 Слухання і аналіз музичних творів, пісень, характерних для 
даної культури. 

 Читання та аналіз віршованих творів англійською мовою. 
Нарешті, викладач має звертати увагу н проблеми стереотипного 

мислення, расизму та дискримінації. Крос-культурні порівняння самі 
по сомі мають ризик стерео типізації, тому важливо на робити акцен-
ти на позитивних або негативних рисах культур, порівнюючи їх між 
собою і роблячи певні висновки. Викладач має наголошувати, що не 
існує поганих або гарних культур і постійно знижувати ризик виник-
нення стереотипів. 

Для цього можливо використовувати наступні методи: 
 Заповнення анонімних анкет про випадки расизму/дискримінації 

на національною ознакою у студентському середовищі. Сту-
денти мають висловити власне ставлення до цих випадків. 

 Читання текстів про життя мігрантів. Важливо зосередитись на 
позитивних моментах імміграції, яка збагачує культури країни 
своїми традиціями. 

 Проведення дискусій про стереотипи, робити висновки як їх 
можна подолати. 

Висновки. Підводячи підсумки вищезазначеному слід сказати, що 
розвиток широкої крос-культурної компетентності студентів-еконо-
містів та заохочення їх до толерантності до інших культур серед основ-
них цілей навчання іноземної мови. Викладач має бути зосередженим 
на розвитку обізнаності студентів у тому, як культурні аспекти можуть 
вплинути на комунікацію. Отже, дуже важливо розвивати рецептивні 
вміння задля визначення специфічних культурних елементів як в пись-
мових, так і в усних текстах. Вербальна та невербальна комунікація, 
так само як читання, слухання та написання текстів є важливими сфера-
ми для розвитку крос-культурної компетентності студентів-економістів. 
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Summary 
Sokolova Iryna. Developing Cross-Cultural Awareness of Students of 

Economics in a Foreign Language Classroom. 

Developing students’ broad cross-cultural awareness and encouraging 
their tolerance for other cultures are among main aims of teaching in a foreign 
language classroom. It is a key concern for a language teacher to develop stu-
dents’ awareness of how cultural differences can influence communication. Thus, 
it is first important to develop receptive abilities, to identify cultural elements in 
both oral and written texts. Developing cross-cultural awareness of students 
of Economics includes such aspects as analysing beliefs and values, lifestyles, 
cultural background and developing tolerance. Verbal and non-verbal communica-
tion, as well as text reading, text compiling and text listening are important areas 
for developing cross-cultural awareness of students of Economics. 

Keywords: English as a foriegn language, students of Economics, cross-
cultural awareness. 
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РЕЦЕНЗІЇ 
 
 

УДК 75.071(049.32) 

Обозная В., Деревянко О. “Неизвестная” : разгадка тайны. 
Опыт искусствоведческого расследования. – СПб. : Филологи-
ческий факультет Санкт-Петербургского университета, 2013. – 
36 с., ил. 

Дослідники з Санкт-Петербургу Валентина Обозна та Олег Де-
рев’янко відомі своїми працями у царині атрибуції творів мистецтва. 
Українські читачі могли переконатися у тому, ознайомившись з їхньою 
попередньою працею (Тайна чарующего облика. Опыт исторического 
исследования. – СПб., 2006). У ній автори розкрили секрет щодо ав-
торства жіночого портрету художника Миколи Рачкова (1825–1895), 
відомому всім як “Сумчанка” з Сумського обласного художнього му-
зею ім. Н. Онацького. В. Обозна (родом із Сум) відома також своїми 
працями щодо збиральницької мистецької діяльності Оскара Гансена 
та сум’янина Павла Харитоненка. 

У дослідженні “Неизвестная”: разгадка тайны…” йдеться про кар-
тини “Христос у пустелі” (1872) та “Невідома” (1883) Івана Крамського 
з Державної Третьяковської галереї та “Дружина-модниця” (1872) Фірса 
Журавльова (1836–1901) з Сумського обласного художнього музею 
ім. Н. Онацького. Автори поставили за мету ідентифікувати прототипи 
персонажів, зображених на картині на основі культурно-історичного 
та психолого-аналітичного підходу до вивчення процесу художньої 
творчості. Разом з тим, вони зазначають про те, що їхні атрибуції не є 
остаточними, але лише версіями. 

У розділі “Закодований сюжет картини Ф. Журавльова” висуваєть-
ся гіпотеза про те, що на картині “Дружина-модниця” зображено росій-
ського письменника, літературного критика, революціонера-демократа 
Миколу Гавриловича Чернишевського (1828–1889) та його дружину 
Ольгу Сократівну Чернишевську (уроджену Васильєву) (1833–1918). 
Почуття світлого кохання вони пронесли через усе життя. “Перша 
красуня на світі, у неї такий характер, який потрібен для мого щастя” – 
записав М. Чернишевський у своєму щоденнику. Вона була його музою-
натхненницею. “Половиною діяльності Некрасова, майже всією діяль-
ністю Добролюбова та всією моєю діяльністю російське суспільство 
зобов’язано тобі”, – визнавався своїй дружині М. Чернишевський за 
рік до смерті. 
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Автори прискіпливо аналізують композицію твору, виявляючи у 
ній деталі, які розкривають зміст твору: бюст літературного критика 
В. Бєлінського, стілець, килим, настільна лампа, колір шпалер у кім-
наті. Нарешті, головним аргументом на користь атрибуції є портфель, 
ознакою якого є замок із колесиком за формою зірки, який художник 
зобразив на полотні. Подібний портфель був у М. Чернишевського. 
Безперечно, авторами аналізується й іконографія М. Чернишевського 
та його дружини, яка, на їхню думку, підтверджує їхнє припущення 
щодо ідентифікації персонажів. У результаті проведеної атрибуції 
“Дружини-модниці” полотно набуло біографічної основи, позбавив-
шись прямолінійного соціологічного трактування його персонажів. 

Розділ “З приводу деяких аспектів творчості І. М. Крамського” 
присвячується двом картинам ідеолога передвижництва. Так само, як 
і у попередньому творі Ф. Журавльова, поява картин “Христос у пус-
телі” та “Невідома” також пов’язується з іменем М. Чернишевського. 
Зокрема, твір “Христос у пустелі” з’явився на 2-й Пересувній виставці 
у 1873 р., що співпадає з 10-річчям виходу роману “Що робити?” та 
45-річчям його автора, який перебував на той час у сибірському за-
сланні. Поява картини євангельського змісту обумовлена, на думку 
авторів, також роздумами художника про трагічну долю М. Черни-
шевського. Тему картини І. Крамськой задумав ще у 60-х рр. ХІХ ст., 
у час, коли він з товаришами мав намір облаштувати життя Артілі ху-
дожників “за Чернишевським”. 

Біографічний роман М. Чернишевського “Пролог” був написаний 
у 1867–1871 рр. у Сибіру і присвячений Ользі Сократівні. Особливість 
цього літературного твору – прототиповість героїв роману, що нада-
вало йому характеру документальності. Знайомство І. Крамського з 
романом обумовило й появу наступної картини, яка увійшла до історії 
мистецтва під назвою “Невідома”. Твір став даниною пам’яті Артілі 
художників та М. Чернишевському, який перебував у засланні. 

Одним з аргументів щодо образу О. Чернишевської, яка стала 
прототипом при написанні роботи “Невідома” для авторів дослідження 
стало відвідання нею майстерні Артілі. Візит невідомої красуні описав 
І. Рєпін у книзі “Далеке близьке”. Порівнюючи опис І. Рєпіна з іншими 
спогадами сучасників автори доходять до висновку щодо відповідності 
зовнішності та характеру дружини М. Чернишевського, яка доволі часто 
перебувала в оточенні друзів і гостей з невідомою жінкою, яку малюва-
ли художники у майстерні Артілі. Аналіз фотографій Ольги Сократівни 
із зображенням персонажу на картині так само підсилює висунуту 
авторами версію. Якщо хто й здогадувався у часи написання картини 
про зображену на картині “Невідома” О. Чернишевську, то не вважали 
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розголошувати цей секрет, враховуючи на те, що вона була дружиною 
опальної людини. Тим більше, що ім’я М. Чернишевського залишалося 
забороненим майже до 1905 року. Разом з тим, автори дослідження 
підкреслюють, що пропонують прийняти персону Ольги Сократівни 
лише “/…/ в якості реального прототипу, який надихнув майстра на 
створення художнього шедевра” (с. 31). 

Деяка імпульсивність викладу матеріалу інколи заводить авторів 
у тупик. Наприклад, неправильно, на мій погляд, прочитаний напис на 
одній фотографії жінки спричинив появу інформації, яка уводить вбік 
від головної лінії дослідження (с. 30–31). Не з усіма переконаннями 
авторів цього цікавого дослідження можна погодитися, але викладення 
матеріалу зроблено сміливо і талановито. Ця праця розширює також 
наші знання щодо історії та іконографії мистецьких творів. 

Сергій Побожій 
Отримано 01.10.2014 
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SUMMARY 
 
 
Worldview – Philosophy – Religion : Scientific Journal / ed. by prof. 

Іvan Моzgovyi. – Issue 7. – Sumy : SHEI “UAB NBU”, 2014. – 211 р. 
Journal of scientific papers “Worldview – Philosophy – Religion” is 

a scientific publication, founded jointly by the State Higher Educational 
Institution, “Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of 
Ukraine” and the Institute of Philosophy named by G. S. Skovoroda of the 
National Academy of Sciences of Ukraine. 

The journal is published to promote philosophical ideas directed on 
further systematic formation of the the complete outlook of modern human, 
highlighting research papers in the field of humanities, analysis of current 
social, political and spiritual issues of the day through the lens of philo-
sophical knowledge. 

In the seventh of the journal of scientific papers “Worldview – Philos-
ophy – Religion” works of scientists from Ukraine are presented. They are 
devoted to the problems in the sciences such as philosophy, religion, cultural 
studies. 

Publishing of the articles is being made in the original language (English, 
Ukrainian, Russian). Frequency of publishing: up to two times per year. 
Editorial team exercises internal and external peer review of submissions 
and reserves the right to edit them according to current requirements. Authors 
are responsible for scientific and methodical level of articles, validity of 
conclusions, and reliability of facts. During the reprint of materials published 
in the journal of scientific papers “Worldview – Philosophy – Religion”, a 
reference to this issue is required. 

Journal is designed for professionals and scientists, experts in the field 
of humanities graduates and university students. 



Збірник наукових праць. 2014. Випуск 7  

210 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
Андрейко 
Лариса 
Володимирівна 

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Державного вищого навчального закладу “Українська 
академія банківської справи НБУ”, м. Суми 

Бойко 
Ольга 
Петрівна 

 доктор філософських наук, професор кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи НБУ”, 
м. Суми 

Бокун 
Ірина 
Анатоліївна 

 кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри 
іноземних мов Державного вищого навчального закладу 
“Українська академія банківської справи НБУ”, м. Суми 

Васюріна 
Алла 
Олександрівна 

 кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи НБУ”, 
м. Суми 

Дорда 
Світлана 
Володимирівна 

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Державного вищого навчального закладу “Українська 
академія банківської справи НБУ”, м. Суми 

Звірко 
Олександр 
Євстафійович 

 доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Дер-
жавного вищого навчального закладу “Українська академія 
банківської справи Національного банку України”, м. Суми 

Зякун 
Алла 
Іванівна 

 кандидат історичних наук, доцент кафедри соціально-гума-
нітарних дисциплін Державного вищого навчального закла-
ду “Українська академія банківської справи Національного 
банку України”, м. Суми 

Зякун 
Юлія 
Вячеславівна 

 студентка факультету банківських технологій Державного 
вищого навчального закладу “Українська академія банків-
ської справи Національного банку України”, м. Суми 

Козловська 
Ганна 
Борисівна 

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Державного вищого навчального закладу “Українська 
академія банківської справи НБУ”, м. Суми 

Кулішенко 
Людмила 
Анатоліївна 

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи Націо-
нального банку України”, м. Суми 

Макаренко 
Олена 
Євгенівна 

 асистент кафедри іноземних мов Державного вищого нав-
чального закладу “Українська академія банківської справи 
Національного банку України”, м. Суми 

Матюшенко 
Світлана 
Володимирівна 

 студентка факультету банківських технологій Державного 
вищого навчального закладу “Українська академія банків-
ської справи НБУ”, м. Суми 



 Світогляд – Філософія – Релігія 

211 

Миленкова 
Римма 
Володимирівна 

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Державного вищого навчального закладу “Українська 
академія банківської справи НБУ”, м. Суми 

Мозговий 
Іван 
Павлович 

 доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін Державного вищого нав-
чального закладу “Українська академія банківської справи 
Національного банку України”, м. Суми 

Ніколаєнко 
Світлана 
Іванівна 

 кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи Націо-
нального банку України”, м. Суми 

Ніколаєнко 
Сергій 
Олександрович 

 кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи Націо-
нального банку України”, м. Суми 

Отрощенко 
Лариса 
Степанівна 

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Державного вищого навчального закладу “Українська 
академія банківської справи НБУ”, м. Суми 

Побожій 
Сергій 
Іванович 

 кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи Націо-
нального банку України”, м. Суми 

Проценко 
Микола 
Григорович 

 кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи Націо-
нального банку України”, м. Суми 

Соколова 
Ірина 
Валентинівна 

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов Державного вищого навчального закладу “Українська 
академія банківської справи НБУ”, м. Суми 

Ткаченко 
Анатолій 
Олександрович 

 кандидат історичних наук, кандидат юридичних наук, заві-
дувач кафедри державно-правових дисциплін Державного 
вищого навчального закладу “Українська академія банків-
ської справи Національного банку України”, м. Суми 

Туляков 
Олег 
Олегович 

 кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціально-
гуманітарних дисциплін Державного вищого навчального 
закладу “Українська академія банківської справи Націо-
нального банку України”, м. Суми 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При передруку матеріалів, опублікованих у збірнику наукових праць 
“Світогляд – Філософія – Релігія”, посилання на даний збірник обов’язкове. 
Позиція редколегії може не збігатися з думкою авторів. Статті друкуються в 
авторській редакції. За достовірність викладеного матеріалу відповідальність 
несуть автори. Усі права застережені. 

 
 
 
 

Підписано до друку 24.12.2014. Формат 60х90/16. Гарнітура Тimes. 
Обл.-вид. арк. 12,84. Умов. друк. арк. 13,25. Тираж 300 пр. Вид. № 1401. 

 
 
 

Видавець і виготовлювач 
Державний вищий навчальний заклад 

“Українська академія банківської справи Національного банку України” 
вул. Петропавлівська, 57, м. Суми, 40030, тел.: 0 (542) 66-51-27 

 
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників 

і розповсюджувачів видавничої продукції: серія ДК, № 4694 від 19.03.2014 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


