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ГЛАВА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПЛАГІАТУ В ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВОДОСЛІДНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ
Вступ.
Загальновідомо, що з появою комп’ютерної мережі Інтернет, інформація
стала надбанням усіх верств і дотримуватися авторського права стає все важче,
а в окремих випадках і неможливо.
Перед тим як розібратися з проблемою академічного плагіату та
методикою його запобігання визначимо – що університети вважають
плагіатом?
Питання авторських прав досліджувалися багатьма авторами. Провідними
роботами з цієї тематики є праці Іонаса В.Я. , Іоффе О.С. , Серебровського В.І.,
Святоцького О.Д. , Шершеневича Г.Ф. . Ґрунтовними працями сучасних
дослідників є роботи: Глотова С.О. , Коноваленка В.В. , Максимова Л.Г. ,
Панкєєва А.П., Порало І.В., Рассолова І.М. , Стексової Т.І. , Шарапова Р.В.,
Шарапової Е.В., Штефан О.О., Richard M. Felder, Rebecca Brent та інших.
Проте, у роботах даних авторів не достатньо розглядалося питання плагіату.
Лише кілька останніх років, коли проблема стала серйознішою українські та
російські науковці Й. Богдан, І. Порало, Я. Гилинський, О. Тесьолкін
наполегливо почали досліджувати проблему плагіату. Вахонєва Т. М.
розглядала плагіат як різновид порушення авторських прав за законодавством,
Ефимова Г.З. , Кичерова М.Н. розглядали причини академічного шахрайства як
соціального феномену, причини поділяли за рівнями прояву.
1.1. Витоки появи поняття плагіату та його негативні прояви.
Проблема плагіату в освітній та науково-дослідницької діяльності
останнім часом набула особливої гостроти. Плагіат став предметом дискусій
вчених, урядовців, політиків і, звичайно ж, викладачів і студентів. Більшість
визначень цього терміну зводиться до того, що плагіат є присвоєнням авторства
на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську
пропозицію, а також використанням у своїх роботах чужого твору без
посилання на автора.
За результатами дослідження німецьких соціологів, в Німеччині 50%
наукових робіт містять плагіат. Не менше негативу в науковому середовищі
Великобританії, де з плагіатом стикаються 58% університетських викладачів.
Що стосується вітчизняних реалій, то в Україні ситуація не менш
проблемна. І головна біда не в тому, що плагіат в тій чи іншій формі
використовують 90% студентів, а в тому, що суспільство ще не усвідомило всієї
небезпеки і ганебність такої форми крадіжки інтелектуальної власності.
Проблема плагіату у навчанні − приблизно те саме, як піратські копії.
Певний відсоток людей (як студентів так і викладачів) не розуміє, в чому
проблема і вважає, що представлення будь-якої роботи за темою – це добре,
незалежно від того, чи самостійно вона написана. Для досягнення самостійної
роботи треба якось повністю міняти парадигму цієї діяльності з писання
МОНОГРАФИЯ
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рефератів − поміняти слова, назви, спосіб видачі завдань − щоб хоча б
спробувати зламати стереотип: «овоч - цибуля, реферат − скачати з інтернету».
В західних університетах, як правило, існує формальна політика щодо
плагіату («Policy» англійською − це в цьому випадку офіційний документ,
прийнятий керівництвом університету), і студенти мусять підписатись, що вони
ознайомились з цим документом і зобов'язуються його дотримуватись. І в
основному дотримуються − бо наслідки дуже неприємні для всієї наступної
кар'єри.
Політика Гарвардського університету щодо плагіату говорить, що потрібно
надавати відповідні посилання, в тому числі щодо перефразованого матеріалу.
Плагіатом вважається також подання однієї і тієї ж письмової роботи як
залікової для кількох курсів. Також передбачені санкції для студентів, які
роблять завдання, переклади та письмові роботи за інших, чи працюють у
«репетиторських школах». Для будь-якого заняття репетиторством студент має
отримати письмовий дозвіл декана факультету.
«Плагіат» і у науковій роботі також не одержує однозначного ставлення.
Тобто те, що людина підписала статтю, фактично написану співробітниками,
вважається прийнятним. Деякі українські посадові особи (а скоріше, їх
працівники) не соромляться копіювати навіть загальновідомі твори, а результат
- страждає репутація країни.
Якщо розглянути приклади плагіату в Україні серед відомих випадків
звинувачень в українському суспільстві, то можна скористатись інтернет
джерелами українського контенту Wikipedia.
Роглянемо якими компетенціями мають оволодіти студенти за час свого
навчання у вищому закладі освіти та виділемо ті які стосуються академічої
чесності. Перелік загальних
компетентностей має містити 5-15
компетентностей з врахуванням рівня освіти. Рекомендованим є вибір
загальних компетентностей з переліку проекту TUNING [14]:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
3. Здатність планувати та управляти часом.
4. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
11. Здатність бути критичним і самокритичним.
12. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
13. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
14. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
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15. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
16. Здатність працювати в команді.
17. Навички міжособистісної взаємодії.
18. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
19. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
20. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
21. Здатність працювати в міжнародному контексті.
22. Здатність працювати автономно.
23. Здатність розробляти та управляти проектами.
24. Навики здійснення безпечної діяльності.
25. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
26. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
27. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
28. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих
обов’язків.
29. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
30. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
31. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
Отже бачимо, що майже половина з переліченого стосується академічної
чесності при написанні наукових праць та методичних розробок. Задамося
питанням «Чому так?».
В деякій мірі тому, що практично зі школи плагіат твердо увійшов в
практику навчання. Дати для перевірки вчителю або прочитати перед класом
нібито свій, а практично чужий реферат або доповідь, давно вже стало нормою.
А значить, ще зі шкільної лави в свідомість учня закладається можливість
безкарно користуватися плодами чужої праці.
Зрештою така «інтелектуально підготовлена» молода людина приходить зі
школи до вищого навчального закладу, продовжуючи експерименти над правом
інтелектуальної власності. Цим, власне, і підтверджуються такі прикрі цифри
поширення плагіату у вітчизняній освіті і науці. Статистика притягнення до
юридичної відповідальності за порушення права інтелектуальної власності,
тобто за плагіат, показує, наскільки безсила Феміда. Це викликано різними
причинами, основні з яких є складність кваліфікації, недосконалість
законодавства, відсутність позовних заяв тощо. Однак справжня причина цього
− соціальна терпимість до плагіату як до форми крадіжки інтелектуальної
власності. Що має статися в суспільстві, щоб ситуація змінилася на краще?
Звичайно, зміна свідомості. А це вимагає часу і великих зусиль того ж
суспільства, влади, громадськості та, зрозуміло, кожного з нас. Доцільно
зупинитися на зусиллях в цьому напрямку влади та громадськості. Закон «Про
вищу освіту» у ст. 69 [5] називає академічним плагіатом оприлюднення
(частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як
результатів власного дослідження та/або відтворення опублікованих текстів
інших авторів без відповідного посилання.
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Деякі університети затверджують власні Положення про запобігання
академічному плагіату. Більшість цих актів до плагіату також відносить:
перефразування частин тексту інших авторів зі зміною порядку слів або
наслідування структури їхньої аргументації без посилання на джерело;
оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення студента;
списування письмових робіт інших студентів.
У цих Положеннях зазвичай є перелік дисциплінарних стягнень, які
можуть бути застосовані до студента за плагіат. Найпоширеніші – догана,
письмове попередження декана і найгірше - відрахування з вишу.
Проте у ст. 46 Закону «Про вищу освіту» відсутня така підстава для
відрахування як плагіат. Згідно з п. 6 цієї статті відрахувати можуть у випадках,
передбачених законом. Не підзаконним актом – постановою, наказом чи
положенням. А тим паче – не локальними Положеннями університету. Виші
автономні, проте не настільки, щоб самовільно розширювати перелік підстав
для відрахування, встановлених Законом «Про вищу освіту». Тому пункти
Положень про протидію плагіату, що стосуються відрахування студента, є
незаконними.
Суворі санкції, встановлені у ст. 6 Закону «Про вищу освіту», – тільки для
тих, хто захищає наукові чи дисертації. Якщо в роботі виявили плагіат, то
можуть скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присвоєння
наукового ступеня й видачу відповідного диплома. Усіх учасників процесу
(голову та членів вченої ради, офіційних опонентів, які дали позитивні
висновки) позбавляють права брати участь у роботі спеціалізованих вчених рад
строком на 2 роки. Університет на цілий рік втрачає право створювати такі
ради.
Для студентів законодавчо не встановлена відповідальність за плагіат у
курсових і рефератах. Хіба коли студент завдав матеріальної шкоди авторові, а
останній звернувся до суду. Але така шкода, згідно з ч. 1 ст. 176 Кримінального
кодексу, повинна перевищувати неоподатковуваний мінімум доходів громадян
у 20 і більше разів. У Кримінальному кодексі неоподатковуваний мінімум,
якщо він не стосується покарання за злочин, дорівнює сумі податкової
соціальної пільги. Але такі процеси зі студентами в світлі сучасного
економічного стану країни є трохи космічними.
Як бачимо, завдання запобігти плагіат в освітній та науковій сферах є
досить конкретної, однак механізм її реалізації в Україні поки що
недосконалий, а тому недостатньо ефективний.
Справа в тому, що кілька років тому Міносвіти ініціювало розробку
програми виявлення академічного плагіату в наукових роботах вищих
навчальних закладів та здобувачів вищої освіти. Виділено були чималі кошти,
але відповідна програма, що відповідає вимогам часу, станом на сьогоднішній
день так і не розроблена. Існуючий сьогодні її варіант вимагає належного
доопрацювання. Як бути? Розробити відповідну програму кожного освітнього
або науковій установі? Або розробити таку програму за рахунок Міносвіти і
надати можливість її використання тим же науковим установам та навчальним
закладам? Можна вважати, що саме такий варіант розроблявся Міносвіти, але
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він зараз не реалізований.
На нашу думку, розробка відповідної антіплагіатной програми, яку могли б
використовувати
академічні
та
наукові
установи,
залишається
найоптимальнішим варіантом в даному випадку. Більш того, про це свідчить
звернення до позитивного досвіду зарубіжних країн, які вже мають таку
практику.
Досвід країн зарубіжжя полягає в застосуванні в навчальному процесі
автоматизованих пошукових систем, що дають можливість встановити факт
наявності і обсяг невказаних запозичень з чужих праць в наукових роботах
студентів, аспірантів і викладачів. Як підкреслюють зарубіжні фахівці в сфері
боротьби з плагіатом, система "Антиплагіат" була впроваджена для загального
користування в британських навчальних закладах згідно з урядовою
програмою. Після трьох років використання цієї програми її фінансування
взяли на себе самі вузи.
У Словаччині з 2009 р. всі дипломні роботи перевіряються на наявність
плагіату і зберігаються в цифровому сховищі (державна система).
Позитивним в цьому плані є досвід Румунії, де створено національний
репозиторій дисертацій.
Не відстають від румунів і поляки. Відомчий закон Польщі від 1 жовтня
2014 р. зобов'язав виші перевіряти на плагіат всі дипломні роботи студентів.
Крім того, загальнопольський репозиторій дипломних робіт, захищених після
30 вересня 2009 р. доступний для рекомендованих Міністерством освіти
Польщі антіплагіатних програм як база порівняння.
Чи може бути використаний в Україні такий досвід наших сусідів?
Переконаний, що іншого варіанту не існує. Зміст таких практичних заходів
повинно орієнтуватися на питання якості антіплагіатних програм, а також
створення певних установ, здатних дати професійну оцінку наукової роботи на
предмет її «цноти».
Такі програми вже є, значна частина їх знаходиться у вільному доступі в
мережі Інтернет, але їх можливості недостатні. А більш досконалі програми, які
є результатом значних фінансових і інтелектуальних зусиль, зазвичай є
платними. Однак ці програми "ловлять" спроби горе-вчених використовувати
досягнення інших дослідників як власні, а потім успішно замаскувати їх
шляхом заміни окремих кириличних літер в словах латинськими. Наприклад
українські літери "і", або "о" замінити на англійські "і" або "о". В такому
випадку недосконала програма не розуміє ці символи і констатує - наукова
праця самостійна. У той же час сучасна вдосконалена програма з цими
хитрощами справляється успішно. Більш того, вона "читає" таблиці і
зображення у форматі PDF.
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка першим серед
інших вузів звернувся до вдосконалення існуючої системи боротьби з
плагіатом. Можливо й тому, що саме тут функціонує найбільше
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, і зусилля керівництва
установи спрямовані на недопущення академічного плагіату (як шляхом
організаційних заходів, так і шляхом використання новітніх програм в цьому
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досить складному справі). Що стосується організаційних заходів, то в
університеті, при науковій корпорації «Науковий парк Київського університету
ім. Тараса Шевченка», створений Центр професійного аудиту освітньої та
науково-дослідної діяльності, метою якого є сприяння в забезпеченні якості
освітньої та науково-дослідної діяльності в КНУ ім. Тараса Шевченка, в інших
вищих навчальних закладах або наукових установах, шляхом проведення
професійного аудиту, орієнтованого на запобігання та виявлення академічного
плагіату в наукових роботах студентів, аспірантів, ад'юнктів (здобувачів),
докторантів, науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.
У чому ж полягає специфіка його функціонування? Перш за все, це
підрозділ, що сприяє забезпеченню якості освіти. Яким чином? Через
використання сучасної досконалої програми, яка може виявити навіть незначні
факти академічного плагіату. Що стосується загальної системи запобігання та
виявлення академічного плагіату в наукових роботах студентів і вчених, то, як
свідчить зарубіжна практика, по-перше, слід на рівні держави визнати плагіат
фактором занепаду освіти, науки і соціальної свідомості. По-друге, необхідно
зрушити з місця призупинений процес створення Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти. По-третє, вжити заходів щодо приєднання
України (в якомога стислі терміни) до Європейської асоціації забезпечення
якості вищої освіти. По-четверте, почати формування недержавної системи
забезпечення якості освіти (шляхом створення незалежних агентств оцінювання
та забезпечення якості вищої освіти та інших установ, орієнтованих на якість
вітчизняної освіти). По-п'яте, законодавчо визначити і закріпити Порядок
акредитації незалежних агентств оцінювання та забезпечення якості вищої
освіти.
Академічну спільноту України сколихнув черговий плагіатний скандал.
Цього разу − довкола обраних членів Національного агентства з забезпечення
якості вищої освіти (НАЗЯВО). Це не перший випадок зафіксованого плагіату в
обраних членів НАЗЯВО − органу, покликаного перевіряти якість освіти в
українських вишах.
На сьогодні розробники пропонують такий алгоритм потрапляння
дисертації в базу: на етапі, коли дисертація має публікуватися он-лайн на сайті
навчального закладу, вона паралельно публікується в репозитарії й
перевіряється на плагіат. Результати такої перевірки потраплятимуть до вченої
ради. У разі виявлення плагіату вчена рада приймає рішення про подальший
допуск до захисту. І тут варто згадати іншу норму закону "Про вищу освіту" −
відповідно до якої за виявлений плагіат у дисертації відповідатиме не лише
науковець, а й вчена рада. Адже виявлений плагіат є підставою для розпуску
вченої ради. Тому розширення можливостей перевірки на плагіат − це й
механізм захисту для доброчесних вчених рад. Проте одночасно такі ширші
можливості створюють загрозу для тих рад, котрі звикли до інших методів
роботи. Тому ці норми необхідно чітко зафіксувати на рівні нормативних актів.
Прийняте розпорядження Кабміну передбачає, що Міносвіти має впродовж
трьох місяців напрацювати Положення про репозитарій, і сподіваємося, що
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напрацьовані технічні рішення буде відбито в цьому Положенні. Очевидно, що
сам по собі репозитарій не змінить академічну культуру одномоментно.
Автоматична перевірка не зможе виявити плагіат у разі перекладу з іншої мови,
наприклад. І навпаки − результат кожної технічної перевірки має перевірятися
науковцями для прийняття кінцевого рішення. Проте репозитарій дозволяє
вивести проблему на інший рівень. Але слід розуміти, що для подолання
епідемії плагіату необхідні тривалі спільні зусилля академічної спільноти,
чиновників, політиків. Недостатньо виявляти плагіат. Потрібно, щоб факт його
виявлення був підставою для санкцій. А сама перевірка на плагіат має стати
обов'язковою вимогою для зайняття посад, щонайменше, в освітньому та
науковому середовищі. Закон "Про вищу освіту" передбачає конкурсність при
призначеннях на посади в університетах, Закон "Про наукову та науковотехнічну діяльність" прописує обов'язковість конкурсів для зайняття наукових
посад. Неважко до законодавства внести норму, якою зобов'язати здійснювати
обов'язкову перевірку на плагіат для допуску до участі у конкурсі на всіх
рівнях: від старшого викладача і дослідника − до ректора університету,
очільника наукової установи та члена Національного агентства з забезпечення
якості вищої освіти. Сподіваємось, у парламенті знайдуться голоси для
підтримки таких змін до законодавства. Адже вже й тепер нам відомі окремі
політики, котрі бажають опублікувати свої дисертації онлайн, щоб довести
власну доброчесність. Такі кроки так само мають ставати частиною
загальнонаціональної кампанії подолання академічного обману.
Так склалося, що термін «плагіат» має три дещо різних розуміння: перше –
«побутове розуміння» плагіату, друге – «словникове розуміння», третє –
«юридичне розуміння». Побутовим розумінням плагіату користуються,
зазвичай, громадяни, які не мають відношення до науки чи юриспруденції.
Навішують «плагіатні ярлики» на певних осіб, зазвичай, з метою похизуватися
перед іншими або досягти певної мети шляхом «забруднення репутації» тієї чи
іншої людини. В основному побутовим розумінням плагіату користуються
дописувачі соціальних мереж та «миттєвозникаючих» сайтів.
Словникове розуміння плагіату є доступним як на загальновідомих
електронних сторінках в мережі Інтернет, так і сторінках паперових публікацій
(наприклад, тлумачних словниках). Так, «Великий тлумачний словник сучасної
української мови» зазначає, що «Плагіат – привласнення авторства на чужий
твір науки …, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання
на автора» [11, с. 7]. Схоже розуміння плагіату, підтримане на відповідній
сторінці електронним ресурсом Інтернет – Вікіпедією. Щодо юридичного
розуміння плагіату, то воно схоже зі словниковим. Так, у ст. 50 Закону України
«Про авторське право і суміжні права» наведено визначення цього терміну :
«Плагіат – оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого
твору під іменем особи, яка не є автором цього твору».
У зв’язку з цим виникає питання, як же тоді відрізнити «плагіат» від
«неплагіату»? Мабуть, використовуючи певні критерії. Так, автори словників,
ознаками плагіату вважають: 1) привласнення авторства на чужий твір;
2) використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора [11, с. 9].
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Дописувачі одного з найбільших англомовних ресурсів для виявлення
плагіату «Turnitin» дають такі визначення цього поняття: – вкрасти ідею або
слова іншої людини і видати їх за власні; – використати результати роботи
іншої людини без вказання джерела, звідки вони були взяті; – повністю або
частково вкрасти мистецький, науковий або інший твір чи роботу та видати їх
за свою; – представити вже існуючу ідею або продукт як новий та
оригінальний.
Автори поняття «плагіат» у Вікіпедії поділяють його на три види:
1) копіювання чужої роботи (як без, так і з відома) та оприлюднення її під
своїм іменем;
2) представлення суміші власних та запозичених в інших аргументів без
належного цитування джерел;
3) перефразування чужої роботи без належно оформленого посилання на
оригінального автора або видавця [5].
У визначенні «плагіату» в ст. 50 Закону України «Про авторське право і
суміжні права» виділено два його критерії: перший – оприлюднення
(опублікування), повністю або частково певного твору; другий – оприлюднення
під іменем особи, яка не є автором цього твору. А в ст. 21 цього ж Закону
передбачені ситуації щодо вільного використання твору із зазначенням імені
автора, в тому числі, без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське
право), але з обов’язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення.
Так, допускається використання цитат (коротких уривків) з опублікованих
творів в обсязі, виправданому поставленою метою, в тому числі цитування
статей з газет і журналів у формі оглядів преси, якщо воно зумовлено
критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору, до
якого цитати включаються.
Крім цього, у ст. 444 Цивільного кодексу України вказується, що твір може
бути вільно, без згоди автора та інших осіб, та безоплатно використаний будьякою особою, як цитата з правомірно опублікованого твору, за умови
дотримання зазначення джерела запозичення та імені автора, якщо воно вказане
в такому джерелі, та в обсязі, виправданому поставленою метою.
Отже, українське законодавство передбачає вільне, без згоди автора та
інших осіб, безоплатне використання цитат з правомірно опублікованих творів
з науковою та інформаційною метою, із обов’язковим вказанням джерела
походження та автора твору.
У даних статтях усі цитати мають відповідні посилання, що не
заперечується рецензентом, та дозволено чинним законодавством України. Те,
що за два роки, які минули з моменту опублікування статей з мережі Інтернет
зникли окремі сайти на яких були розміщені статті, авторів яких я цитую, то це
не моя провина, так буває і досить часто. Головне, що посилання є і в статті не
зазначено, що це саме мої ідеї, я все ж посилаюся на відповідних авторів.
Загальновідомо, що з появою комп’ютерної мережі Інтернет, інформація
(знання) стала надбанням усіх і дотримуватися авторського права стає все
важче, а в окремих випадках і неможливо. Великою проблемою є
ідентифікувати початкового автора. Сьогодні, навіть автори Вікіпедії,
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констатують, що «поняття плагіату не має цілком визначеного змісту, і в
окремих випадках не завжди можливо однозначно відокремити його від
суміжних понять: наслідування, запозичення, співавторства та інших подібних
випадків подібності доробок. У будь-якому разі, збіг окремих ідей звичайно не
є плагіатом, оскільки будь-які нові доробки в чомусь засновані на ідеях, що не
належать авторові».
1.2. Аналіз систем та програмних засобів виявлення академічного
плагіату
Програми, які були обрані для тестування: Сopyscape, Unplag,
Antiplagiat.ru, EtxtАнтиплагіат, Плагіата.НЕТ, Іstio, DoubleContentFinder,
AdvegoPlagiatus, Plagiarism-DetectorPersonal, DupeFreePro, Детектор плагіату,
Viper, APE Боротьба с Web-плагіатом, DupeCopDesktop, Рasteit.ru,
CompareSuite, CognitiveTextAnalyzer.
Програмний продукт WCopyfind вільного розповсюдження для перевірки
співпадінь у текстових файлах. WCopyfind є відкритим вихідним кодом на базі
Windows програма, яка порівнює документи і звіти схожість в їх слів і фраз. Це
безкоштовно і доступно для всіх. Вона поширюється під ліцензією GNU Public
License, яка в основному означає, що ви можете робити все, що вам
подобається з ним, за винятком, щоб спробувати продати його комусь іншому.

Рис. 1. Зовнішній вигляд програми WCopyfind
На відміну від більшості сучасних програмних пакетів, WCopyfind являє
собою один виконавчий файл, який не вимагає інсталяції. Він зберігає свої
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параметри налаштування в реєстрі вікон, але в іншому випадку він не має
ніякого тривалого ефекту на вашому комп'ютері. Програма WCopyfind –
безкоштовний сервіс, який перевіряє контент українською, російською та
англійськими мовами. Перевірити текст, який викладений на будь-якому
мережевлму ресурсі не вдасться.
Є деякі недоліки цієї програми. Для перевірки наукових робіт які є в
електронному варіанті, недоцільно використовувати даний сервіс. Це
пояснюється тим що він нечутливий до мови написання текстів та до регістрів.
Для перевірки на унікальність наукові роботи потрібно викладати на веб-сайти,
створити електронний блог.
Програма www.antiplagiat.ru – безкоштовний сервіс, за допомогою якого
можна перевірити унікальність тексту. Перевірку можна провести двома
способами: перший – це скачати програму і встановити її на свій комп’ютер; і
друга – скористатись Онлайн-сервісом.

Рис. 2.– Зовнішній вигляд програми Antiplagiat
Скопіювавши текст у віконце сервісу, натискаємо кнопку «Проверить», і
текст буде перевірятись на унікальність. Тестування онлайн-сервісу показало на
15% більше унікального тексту, ніж програми. Отже, можна зробити висновок
про низьку якість роботи онлайн-сервісу.
Програма EtxtАнтиплагіат хороша тим, що у ній можна перевіряти
написані тексти, всі сторінки потрібного сайту, та вести пакетну перевірку всіх
файлів з папки. Пакетна перевірка дозволяє завантажити до програми
EtxtАнтиплагіат папку з файлами для одночасної перевірки. Для того, щоб не
завантажувати файлів по одному, існує пакетна перевірка. Для перевірки тексту
потрібно вставити його у віконце сервісу, і натиснути кнопку «Перевірити на
унікальність». Програма працює добре, хоча трохи повільно. Одна наукова
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робота на 34 сторінки формату doc. перевірялася більше години. Інтерфейс
зрозумілий і зручний, не унікальний текст розпізнаний, результат виглядає
правдоподібно. З допомогою цієї програми можна перевіряти наукові тексти на
унікальність.

Рис. 3. Зовнішній вигляд програми Плагіата.НЕТ
Програма Плагіата.НЕТ – безкоштовна, розрахована для пошуку в
Інтернеті часткових або повних копій текстових документів. Програма показує
ступінь унікальності тексту у відсотках і джерела тексту. Це дає змогу одразу
перевірити звідки були взяті запозичення. Програма включає можливість
перевіряти сторінки в Інтернеті та друкований текст. Не унікальний текст,
тобто плагіат, по закінченню перевірки виділяється іншим кольором. Після
завершення перевірки програма «Плагиата.НЕТ» показує час протягом якого
здійснювалася перевірка. Перевіряючи наукову роботу студентів, яка
складалася із 34 сторінок витратили часу 57 хвилин та 54 секунди. Програма
підтримує формати RTF, DOC, DOCX – можливість роботи з документами
Microsoft Word, Microsoft WordPad та інших редакторів. Визначення плагіату
відбувається на основі даних двох пошукових систем – Яндекс і Google.
Програма є дуже зручно та швидко встановлюється. Вона працює добре, текст
перевіряється і вказується початкове джерело, результат хороший. Отже, з
допомогою цієї програми можна перевіряти наукові роботи.
Програма http://istio.com/ – безкоштовний он-лайн сервіс для перевірки на
унікальність. Текст вставляється у віконце з назвою «Текст для аналізу» і
натискається кнопка «Пошук копій». Перевірка унікальності тексту російською
мовою здійснюється дуже добре, але для перевірки текстів написаних
українською мовою програма не розрахована.
Ще одна програма, яка існує для перевірки унікальності –
DoubleContentFinder. Працювати у ній доволі легко – необхідно вибрати один із
трьох способів перевірки: перевірка сторінки (вказується URL), вставка з
буфера обміну і завантаження файлу з текстом. Уразі не унікальності контенту,
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буде показано список адрес, з яких були взяті запозичення. У новому вікні
з’явиться сторінка з посиланнями на дубльований контент.
Однією з переваг цього сервісу є те, що можна перевірити орфографію та
здійснити аналіз тексту: визначити кількість слів, слова, що вживаються в
тексті найчастіше та ін. Програма дуже проста у використанні, звіт у вигляді
відповідей: «текст унікальний», «текст не унікальний». Навіть з найменшим
відсотком не унікальності тексту звіт буде «текст не унікальний». Нам потрібна
програма, яка буде у відсотковому відношенню зазначити унікальність
перевіреної роботи, тому цю програму ми використовувати не будемо.

Рис.4. Зовнішній вигляд програми Istio

Рис. 5. Зовнішній вигляд програми DoubleContentFinder
Програма AdvegoPlagiatus – перевіряє контент і показує сайти, на яких
були збіги матеріалу. Вона показує унікальність тексту у відсотках. За
принципом роботи майже не відрізняється від програми «Антиплагіат», хоча
«Антиплагіат» має більше можливостей. Текст який перевіряється у
AdvegoPlagiatus ділиться на фрази, а потім відбувається пошук подібних фраз в
Інтернеті через пошукові машини. Якщо фраза знайдена в Інтернеті, то вона
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вважається неоригінальною й підсвічується жовтим виділенням. Схожих фраз в
Інтернеті можна знайти багато, але це не значить що був факт плагіату. Дана
програма не спроможна правильно оцінити унікальність, тому її не варто
використовувати.
Програма Plagiarism-Detector Personal – це ідеальне рішення щодо
запобігання плагіату. Це персональний сервісний додаток, розроблений для
ефективного виявлення, звітності та запобігання плагіату.

Рис. 6. Вигляд веб-сторінки програми Plagiarism-Detector Personal
Програма має простий інтерфейс, роботу можна почати відразу після
установки Plagiarism-Detector на комп’ютер. Підтримує обробку документів у
пакетному режимі, тобто декілька робіт одночасно. Установка програми є
платною, тому її використання буде не легкодоступним.
Програма DupeFreePro – виявляє ступінь схожості текстів та дозволяє
перевіряти ступінь унікальності тексту. Функція перевірки текстів на
унікальність реалізована не досить добре, і не завжди показує точний результат.
За допомогою DupeFreePro з легкістю можна порівнювати декілька текстів між
собою на схожість. Ця особливість програми дає можливість використовувати її
викладачами у ВУЗах для перевірки своєї бази студентських робіт по роках, і
дізнаватися чи використовують студенти наукові роботи своїх попередників.
Для нашого дослідження використання програми буде недоцільним, оскільки
нам потрібно визначити рівень унікальності текстів.
Детектор плагіату – програма, з допомогою якої можна здійснювати пошук
однакових фрагментів тексту, тобто плагіату в мережі Інтернет. Після
встановлення програма сканує вибраний текст і показує джерела з яких були
взяті запозичення. Пошук не унікального тексту можна здійснювати не лише в
Інтернеті, а й на комп’ютері, або на чітко вказаних змінних носіях.
Користування цією програмою є платним.
Viper–додаток спочатку сканує документи, а потім перевіряє їх на
унікальність. За допомогою Viper можна перевіряти текст на багатьох сайтах та
у пресі, яка опублікована в мережі Інтернет. Пошук плагіату може бути
здійснений ще на локальному диску комп’ютера. Також програма може
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перевіряти одночасно два документи і виявити їх рівень схожості. Однаковий
текст, який є в обох документах підсвічується іншим кольором, тобто
показуються скомпільовані частини. Viper – є платною програмою.
Програма APE Боротьба с Web-плагіатом – виявляє сайти, які запозичують
чужі авторські тексти. Для цього додаток замінює у вихідних текстах деякі
російські символи на англійські. Зовні це не помітно, але якщо хто-небудь
захоче скопіювати чужі тексти і розмістити їх на сайті – знайти злодія програма
зможе дуже швидко. Підтримується робота як з файлами, так і з буфером
обміну. Користувач може самостійно визначати, які символи варто замінювати,
а які – ні. Крім того, програма може автоматично додавати в кінці абзаців
потрібні користувачу HTML-теги або будь-який інший текст. Також є
можливість заміни символу згідно з його порядковому номеру в кодах ASCII.
APE Боротьба с Web-плагіатом також є платною у використанні.
Платна програма DupeCopDesktop порівнює декілька текстів між собою і
виявляє їх відсоток схожості і відмінності та шукає плагіат у глобальній мережі
Інтернет з відображенням відсотку унікальності тексту. Також DupeCopDesktop
відображає кількість слів у тексті та ключові слова. Для визначення схожості
текстів між собою DupeCopDesktop може працювати без підключення до
Інтернету.
Сервіс www.pasteit.ru перевіряє контент на унікальність (плагіат) по трьох
різних пошукових системах Яндекс, Rambler і Google. Важливою відмінністю
цього інструменту від інших являється його платність. Десять раз на день
можна скористатисяпрограмою, більше – доведеться сплатити 1 руб за кожен
пошук. Також це сервіс вимагає розміщення тексту, що перевіряється, на
якому-небудь хостингу, тому перевірити контент, тільки що написаний не
вдасться.

Рис. 7. Зовнішній вигляд програми CompareSuite
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Програма CompareSuite − не лише виявляє схожість в текстах, але і
порівнює файли і папки. CompareSuite випускається у вигляді стандартної і
професійної версії. За допомогою стандартної версії програми можливе
порівняння таких типів файлів, як Adobe PDF, файлів Word, Excel та вебсторінок.
CompareSuite – не типовий інструмент для порівняння, тому що він може
бути використаний для різних типів порівняння – посимвольного, послівного і
за ключовими словами. Одна з головних відмінностей в тому, що він дозволяє
використовувати різні методи порівняння. Тому завжди можна дізнатися, в
якому аспекті файли схожі, а в якому – відмінні. Програма вміє порівнювати
також графічні та звукові файли, що безумовно є корисним доповненням до
програми. Програма порівнює файли великих розмірів і навіть в архівах.
CompareSuite випускається у вигляді стандартної і професійної версії.
Професійна версія додатково підтримує елементи необхідні для порівняння
файлів і папок розташованих на FTP, дає можливість створення коментарів до
файлів і документів, роблячи зручною, наприклад, спільну роботу над
написанням тексту в команді. Серйозним недоліком CompareSuite є його
занадто висока ціна: 70$ за стандартну і 140$ за професійну версію.
Система
автоматичного
виявлення
плагіату
в
текстах
CognitiveTextAnalyzer, яку представила компанія Cognitive Technologies.
Принцип роботи CognitiveTextAnalyzer полягає в наступному. У систему
вводиться досліджуваний текст. Далі, CognitiveTextAnalyzer проводить
синтаксичний, семантичний і структурний розбір і аналіз тексту, усуває
синтаксичні і семантичні неоднозначності і виявляє близько сотні
характеристик, властивих даному тексту. Точна кількість характеристик
залежить від об’єму тексту і різноманітності конструкцій, що зустрічаються в
тексті. Швидкість розбору тексту на сучасному офісному комп’ютері складає
450-500 сторінок тексту в хвилину. В порівняні з іншими програмами ця
програма працює дуже швидко.
У прес-службі Cognitive говорять, що на відміну від існуючих систем
перевірки
на
плагіат,
що
використовують
стандартні
ознаки,
CognitiveTextAnalyzer враховує структурні зв’язки, підлеглість одних
конструкцій іншим в рамках пропозиції. Виділені зв’язки інваріантні до
перестановки абзаців і пропозицій усередині тексту, контекстній заміні слів.Як
показали дослідження, ці характеристики демонструють високу статистичну
стійкість в застосуванні до творів конкретного автора. Це дозволяє порівнювати
текстові твори, отримувати кількісні оцінки їх близькості і з високою
статистичною достовірністю судити про приналежність перу того або іншого
автора [82]. Єдиним недоліком програми є те, що вона перевіряє тексти лише
російською та англійською мовами.
1.3. Ефективність використання онлайн-системи Unplag у ВНЗ
Unplag (unicheck.com) ([ˌʌn’plæg], укр. − ‘Анплег’) − онлайн-сервіс пошуку
плагіату, який перевіряє текстові документи на наявність запозичених частин
тексту з відкритих джерел в Інтернеті чи внутрішньої бази документів
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користувача. Сервіс підтримує doc, .docx, .rtf, .txt, .odt, .html та .pdf формати. В
2015 Unplag був названий Hot New Platform журналом Business.com.
За допомогою сервісу пошуку плігіату українського походження Unplag,
Східноукраїнський Фонд Соціальних Досліджень, Харківський Національний
Університет ім. Каразіна та SCS Journal провели ряд соціологічних досліджень
та виявили що 90% студентів користувались чужою інтелектуальною
власністю. При цьому лише 53% студентів говорять, що їм розповідають про
плагіат у навчальних закладах, в той час як 76% викладачів стверджують, що
вони попереджували студентів про це правопорушення.
Сервіс пошуку плагіату Unplag може застосовуватися як для
індивідуального використання – студентами, журналістами, письменниками,
публіцистами, вчителями – так і для корпоративного використання в школах,
коледжах, Вищих навчальних закладах.
Unplag також має корпоративний пакет для вищих навчальних закладів,
коледжів та шкіл. Корпоративні користувачі можуть використовувати сервіс
пошуку плагіату в онлайн-режимі або інтегрувати Unplag в системи управління
навчанням − Moodle, Canvas, Blackboard, Sakai, Schoology − через плагін або
API.

Рис. 8. Титульна веб-сторінка електроного ресурсу Unplag Україна
Unplag був запущений в 2014 році для викладачів та студентів. На
український ринок сервіс вийшов наприкінці 2015 року. Сайт почав роботу як
онлайн-сервіс пошуку плагіату, в основі якого складний алгоритм аналізу
тексту, разроблений лінгвістами, викладачами та ІТ-спеціалістами. Система
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разкладає текст на окремі фрази та шукає співпадіння в режимі реального часу
через Інтернет чи в документах з бібліотеки користувача, при цьому програма
розпізнає підміну символів в тексті (спосіб обману систем пошуку плагіату −
заміна символів схожими символами з іншого алфавіту). Також Unplag
визначає цитати та виноски, автоматично виключаючи їх зі звіту.
В 2015 році сервіс став хмарним, в той самий час залишаючи учбовим
закладам можливість інтегрувати продукт в програмне забезпечення на
локальному рівні в системи управління навчанням освітнього закладу (LMS).
Наразі Unplag співпрацює з Львівською Політехнікою Університетом,
НУБіП України, Київським Національним Університетом імені Тараса
Шевченка, Чернівецьким Національним Університетом імені Юрія Федьковича,
та рядом інших вищих учбових закладів України.
У 2016 році сервіс пошуку плагіату Unplag, Східноукраїнський Фонд
Соціальних Досліджень, Харківський Національний Університет ім. Каразіна та
SCS Journal провели опитування серед студентів та зробили інфографіку, яка
ілюструє проблему плагіату в академічній сфері в Україні.
Для використання сервісу потрібно пройти процес реєстрації. Сервіс
працює онлайн і доступний на українській, англійській, німецькій, іспанській,
турецькій та французькій мовах.

Рис. 9. Панель реєстрації та активації в середовищі Unplag

Рис. 10. Бібілотека текстових файлів що мають бути перевіреними
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У разі підписання договору про співпрацю із навчальним закладом, як це
зроблено у Національному університеті біоресурсів і природокристування
України, є можливість корпоративної реєстрації відповідальних від факультетів
за перевірку дипломних робіт на наявність плагіату.
Вигляд робочого вікна системи пошуку плагіату у середовищі Unplag
наведена на рисунку 10.
Далі наводимо послідовність структурування дипломних робіт студентів у
системі Анплаг у вигляді принтскринів електроних екранів наведених на
рисунках 11-16.

Рис. 11. Порядок каталогів з документами та перевірки на плагіат
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Рис. 12. Відображення результатів перевірки роботи на плагіат
Під час виникнення спірної ситуації, коли автор роботи не погоджується з
результатами перевірки на плагіат є можливість повторно перевірити роботу та
за потребою вилучити посилання на ресурси де є цитування на власні твори
автора, як показано на рисунку 14.
З метою перевірки ефективності використання програмного середовища
Unplag нами було проведено експеримент. В основі дослідження лежить
перевірка дипломних робіт студентів за роки у період 2011-2016 років та
порівняння результатів. Для цього було залучено текстові електронні версії
випускників факультету інформаційних технологій освітніх ступенів
«Бакалавр» спеціальностей «Компютерні науки» та «Економічна кібернетика».
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Рис. 13. Зберігання звіту перевірки на плагіат

Рис. 14. Можливість вилученння з переліку «плагіат» посилань які
мають правильне цитування
Слід зазначити, що до початку проведення експерименту із визначення
плагіату системою Unplag дипломні роботи перевірялись програмою
WCopyfind. Більш докладно про неї йдеться у розділі 6.2, де вказані її переваги
та недоліки.
Але одним з найбільших недоліків є нечутливість до реєстру та розкладки
клавіатури. Йдеться про можливість автором замінити всі букви «о» в
україномовному тексті роботи на букву «о» в англійській розкладці клавіатури.
В результаті всі слова де зустрічаються ця буква вже випадають з перевірки на
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плагіат як іншомовне слово. Цим недоліком студенти швидко розібралися та
активно використовували у своїх дипломних роботах перед тим як подавати їх
на перевірку відповідальному за плагіат по факультету. Саме тому постало
питання віднайти більш сучасну та функціональну програму або систему
перевірки на наявність плагіату.

Рис. 15. Вікно оплати за перевірку документа з використанням
інтернет джерел у системі Unplag

Рис. 16. Менеджер управління викладачами та відповідальними за
перевірку на плагіат від факультетів
Однією з наріжних проблем постала необхідність розробки оновленого
«Положення про академічний плагіат в університеті», де були б прописані
основні норми та вимоги до необхідності перевірки наукових та навчальноМОНОГРАФИЯ
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методичних праць студентів, науковців та викладачів. Сумісно з
представниками деканат інформаційних технологій, навчальним та науковим
відділами, а також представниками сектору захисту дисертацій в НУБіП
України було розроблено «Положення про порядок перевірки наукових,
навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших
робіт на наявність плагіату в НУБіП України». В основу Положення покладено
нормативні документи, які регламентують поняття плагіату та його різновидів,
а також визначають порядок перевірки на плагіат та відповідальність авторів.
Отже, під час експерименту були використані всі роботи студентів, які
перевірялись на плагіат у період з 2011 по 2015 роки та роботи студентів 2016
року випуску.
В ході експерименту ми порівнювали результати перевірки дипломних
робіт на наявність співпадіння та оригінальність документу. Як видно на
діаграмі 6.1. результати перевірки одних і тих самих робіт двома різними
програмами дав різні відсотки оригінальності документу.
Результати дослідження показують, що з року в рік студенти в своїх
випускних роботах використовували недоліки програмного забезпечення
Wcopyfinder, а саме автозаміну схожих букв українського та латинського
алфавітів, як то «і», «о», «р» тощо. Цим пояснюється щорічне зниження
середнього показника плагіату в дипломних роботах з 23,2% майже до 2%. При
цьому у 2016 році велику частину робіт програма взагалі представляла з 100%
авторським вмістом, тобто без плагіату. Втім експеримент довів, що ці самі
роботи містили запозичені текстові частини, що називають плагіатом. Програма
Unplag оминає такі заміни букв в документі, що не впливає на якість перевірки.
Як видно на діаграмі різниця знайденого плагіату у дипломних роботах у
різних програмах склала більше 25%.

Діаграма 1. Результати експерименту з порівняння дипломних робіт
на наявність співпадінь програмними засобами Wcopyfinder i Unplag.
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Висновки.
Програмне середовище Unplag має більш актуальне забезпечення
перевірки документів та наукових робіт на визначення авторської долі у
документі, більш якісний інструментарій від маніпуляцій із текстом авторами.
До того дуже актуальним є наявність функції врахування цитування або
посилання на інші авторські джерела, чого не має у програмному середовищі
Wcopyfinder. Саме такі дослідження дали змогу впевнитись у якості
програмного продукту Unplag та заключити з ними договір на рівні
університету для подальшого використання.
У подальших дослідженнях необхідно приділити увагу застосуванню
програми Unplag для перевірок авторських розробок пошукачів наукового
ступеня (аспірантів і докторантів) та розробників начального та навчальнометодичного забезпечення (науково-педагогічних та педагогічних працівників)
на наявність академічного плагіату. В цих дослідження планується використати
інтернет бази наукових розробок та бази даних інших ВНЗ які працюють з
програмним забезпеченням Unplag.
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ГЛАВА 2. ТЕХНОЛОГІЯ STEM-ОСВІТИ І КОМПЕТЕНТНТОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА
Вступ
Вітчизняна освіта і педагогічна наука вступила в епоху чергових реформ:
автономність загальноосвітньої школи, інтегрованість навчальних програм і
планів, концепція системно-діяльнісно-компетентнісного навчання, як
наслідок, новий Закон України про освіту – риси нашого часу, які визначають
стратегію і тактику національної політики в галузі освіти.
Одним із перспективних напрямків розвитку вітчизняної науки і техніки
вбачається у застосуванні в загальноосвітній та вищій школі технології STEM –
освіти (Science - наука, Technology - технологія, Engineering - інженерія,
Mathematics - математика). На думку експертів, STEM-освіта має на меті
об'єднання наук, яке спрямоване на розвиток інноваційних технологій, на
формування креативного мислення, на забезпечення промисловості
висококваліфікованими інженерними кадрами. Така стратегічна мета STEMосвіти неодмінно веде до інтеграції природничо-математичних предметів і
дисциплін, що є назрілою і необхідною умовою оновлення системи загальної та
вищої педагогічної освіти. Модифікації STEM-освіти в напрямку гуманізації та
гуманітаризації навчального процесу неінженерно-технологічних напрямків
освіти викликало появу різних її версій, покликаних адаптувати STEM: STEAM
(Art – мистецтво, дизайн), STREAM (Read-writing – читання-написання), тощо.
Це, безумовно, створило передумови розширення галузей застосування STEM,
перенесенню її в умови початкової і основної школи, у сфери підготовки
соціально-гуманітарних кадрів, фахівців у сфері економіки і журналістики,
філології і мистецтва та ін.
Досягнення науково-технічного прогресу, розвиток нанотехнологій і
цифрової електроніки, інформаційно-комунікаційних технологій, вимоги
сьогодення, диктують об’єднання навчальних предметів в умовах
загальноосвітньої школи і виводять проблему підготовки педагогічних кадрів
на якісно новий рівень – готовність педагогічного працівника до роботи в
умовах інтеграції природничих наук і володіння сучасними ефективними
освітніми технологіями.
Ключові питання такої постановки проблеми очевидні
- як здійснити підготовку фахівців, що покликані забезпечили викладання
інтегрованого предмету в школі;
- які освітні технології має освоїти майбутні фахівці;
- якими компетентностями мусять володіти фахівці даного напрямку
діяльності.
2.1.Компоненти професійної підготовки в умовах інтеграційних
тенденцій в освіті.
Розглянемо проблему професійної підготовки педагогічних кадрів в
умовах інтеграційних тенденцій в освіті через призму світоглядних позицій
науки, практики і культури, означуючи тим самим зміст підготовки педагога.
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Структура природничих наук в багатьох аспектах схожа. Вона охоплює
шість найважливіших рівнів-вимірів науки:
1) як специфічного виду знання;
2) як особливої пізнавальної діяльності;
3) як специфічного соціального інституту;
4) як особливої підсистема культури;
5) як основи інноваційної системи сучасного суспільства;
6) як особливої форма життя [1].
До природничих наук зараховують:
• астрономію — науку про Всесвіт,
• фізику — науку про склад і структуру матерії, а також про основні явища
в неживій природі,
• хімію — науку про будову й перетворення речовин,
• біологію — науку про живу природу,
• науки про Землю (або землезнавство — це термін, для дисциплін із
вивчення планети Земля) — географію, геофізику й геологію,
• екологію - науку про середовище і закономірності його розвитку;
• медицину — науку про людське тіло та його хвороби.
Це лише основні природничі науки. Насправді сучасне природознавство є
розгалужений комплекс, що включає сотні наукових дисциплін. Одна тільки
фізика об'єднує ціле сімейство наук (механіка, термодинаміка, оптика,
електродинаміка і т.д.).
Теорія є найадекватнішою формою наукового пізнання. Вона охоплює
сукупність абстрактних пізнавальних уявлень, ідей, понять, концепцій, які
обслуговують практичну діяльність людей. Традиційно її протиставляють
практиці. Теорія (грец. theoria – розгляд, міркування, вчення) – це система
достовірних знань про дійсність, яка описує, пояснює, передбачає явища
конкретної предметної галузі.
Вона дає знання, істинність якого перевірена практикою. У сучасній
філософії і методології науки виокремлюють п’ять основних елементів теорії:
1) вихідні засади (фундаментальні поняття, принципи, закони, рівняння,
аксіоми тощо);
2) ідеалізований об’єкт (абстрактна модель суттєвих властивостей і
зв’язків досліджуваних предметів, наприклад, „ідеальний газ”, „інфінітивна
конструкція” тощо);
3) логіка теорії (сукупність певних правил і способів доведення,
спрямованих на пояснення структури і зміну знання);
4) філософські установки і ціннісні фактори;
5) сукупність законів і тверджень, що випливають як наслідки із засад
конкретної теорії відповідно до її принципів.
Практика (грец. πράξις «діяльність») — доцільна і цілеспрямована
діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має
суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його
структури. Основними елементами практики є
праця - як доцільна діяльність людини по перетворенню природи,
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пристосуванню її речей до своїх потреб;
предмет пізнання – речі, явища, процеси, їх сторони, властивості,
відношення, котрі включені в процес пізнавальної діяльності людини;
мета – ідеальне передбачення результату пізнання, на досягнення якого
спрямовані пізнавальні дії;
мотив – усвідомлене спонукання, вольова дія, що спрямована на пізнання
того чи іншого його об’єкту. Мотив – основа потреби;
потреба – необхідність, що спонукає суб’єкт пізнання до активних дій
щодо реалізації цієї необхідності;
засоби пізнання – сукупність прийомів абстрактно-логічного мислення
людини, котре здійснюється в багатоманітних формах і методах (поняттях,
судженнях, умовиводах, концепціях, теоріях, індукції, дедукції, ідеалізації,
формалізації і т.д.), і технічного оснащення процесу пізнання (приладів,
матеріалів, устаткування для здійснення експериментальної діяльності); і,
насамкінець, результат пізнання – сума знань, котрі людина отримала в процесі
пізнання. Структура практики, як і всіх інших форм людської діяльності,
розкривається в категоріях опредметнення і розпредметнення [2].
Культу́ра (лат. Culture — «обробіток», «обробляти») — сукупність
матеріальних та духовних цінностей, створених людством протягом його
історії; історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження
та гармонізації. Поняття культура об'єднує в собі науку (включно з
технологією) і освіту, мистецтво (літературу та інші галузі), мораль, уклад
життя та світогляд.
Культура
як
суспільно-історичне
явище
характеризується
поліфункціональністю. Серед її функцій виділяються пізнавальна,
інформативна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна, світоглядна, а також
виховна[10].
В залежності від форм культуротворчої діяльності людини, розрізняють
матеріальну та духовну культури, а в сучасних джерелах, в силу недостатності
такого поділу розглядають також соціальну і фізичну культури [3].
У процесі свого соціального розвитку людина проходить три стадії:
індивідуальності, індивіда та особистості.
Індивідуальність людини проявляється на її біологічному рівні (кожна
дитина народжується індивідуальною, неповторною).
Індивід — поняття, що вказує й на суспільні особливості людини — його
персональний смак, інтереси та таланти.
Особистість — це стійка система соціально-значущих рис, які
характеризують індивіда, вона є продуктом суспільного розвитку і включення
індивідів в систему соціальних відносин шляхом предметної діяльності. За
визначенням С. Рубінштейна, особистість — це «конкретний, історичний,
живий індивід, включений в реальні відносини до реального світу. Значущими,
визначальними, головними для людини в цілому є не біологічні, а суспільні
закономірності його розвитку»[4] Особистість — активний соціальний елемент,
що здатен конструктивно змінювати не тільки своє життя, але й життя
оточуючих людей.
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До культурно-історичних якостей особистості належить здатність
судження як основа інтелектуальної культури, моральна рефлексія і совість як
обов'язкові складові етичної культури особистості, смак як специфічна
здатність, що лежить в основі естетичної культури особистості і суспільства,
пам'ять і традиції як умова і потреба міжособистісного спілкування,
моральність і право як регулятиви поведінки людей і гаранти забезпечення їх
безпеки.
Моральна рефлексія — якісна характеристика особистості, здатної
осмислити і оцінити власні вчинки. Моральна рефлексія є характерною рисою
високорозвиненої особистості, оскільки вона є вираженням потреби людини у
самооцінці (в тому числі, і у вигляді самопокарання). Другою складовою
моральної рефлексії (крім здатності судження) є совість: здатність особистості
здійснювати етичний самоконтроль. Совість стає вирішальною особистісною
якістю, коли людина потрапляє в ситуацію вибору.
Чим більше суспільно-культурного досвіду набуває людина, тим більш
вона значуща як особистість. Людина виступає одночасно і творцем, і
творінням, і транслятором культури.
Людина як продукт культури є свідомим суспільним творінням. Людина
проходить процеси інкультурації та соціалізації. Інкультурація — процес, у
ході якого індивід засвоює традиційні способи мислення та дій, що характерні
для культури, до якої він належить.
Соціалізація — прилучення людини до системи цінностей та норм, що
прийняті в культурі. Проходить у кілька етапів (доморальний етап, первісний
— відбувається в родині, характеризується домінуванням зовнішнього впливу;
етап умовної моральної свідомості, другий — вхід людини до несімейного
колективу — школа, професійна група; етап автономної моральної свідомості
— людина приймає норми й цінності суспільства, в якому мешкає; етап
повторної соціалізації, ресоціалізація — відбувається в разі важливої життєвої
зміни, людина відступає від прийнятих норм або засвоює нові цінності)
Як бачимо, навіть побіжний аналіз проблеми підготовки педагогічних
кадрів до викладання інтегрованого навчального курсу демонструє широту
підходів до її здійснення і об’єм фактичного матеріалу, яким має володіти
майбутній педагог.
2.2. Задачі STEM-освіти у вищих педагогічних навчальних закладах
В умовах застосування технології STEM у вищих навчальних закладах при
підготовці педагогів основний акцент переноситься на
формування здатності майбутнього педагога швидко орієнтуватися на
ринку праці;
аналіз розвитку світових технологій та їх доповнюваність знаннями з
різних наук;
володіння відповідними методиками і елементами технічного супроводу:
створення презентацій, демонстрація відеофрагментів, використання натурної
наочності, тощо)
визначення майбутнім учителем місця і значення подій, явищ, історичних
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фактів та постатей цілісно, у взаємозв'язку із цінностями, значенням для
розвитку культури особистості, соціуму;
співвіднесення знань з різних дисциплін із системою наукового пізнання та
наукового світогляду, наукової картини світу;
практичну значимість наукових знань;
формування критичного мислення;
розвиток дослідницької діяльності;
здатність до організації та підтримки цілеспрямованої пізнавальної
діяльності учнів.
Таким чином, STEM-освіта – це створення умов щодо збалансованого
гармонійного формування науково-орієнтованої освіти на основі модернізації
математично-природничої та гуманітарних профілів освіти [5].
Звичайно, належить розв’язати багато організаційних, технічних,
матеріально-ресурсних та інших завдань для реалізації повноцінної STEM
освіти, проте як технологія освіти у ВНЗ вона має мати місце.
2.3. Компетентності майбутнього педагога в реалізації технології
STEAM-освіти.
Надзвичайно важливим є питання про компетентності, якими має
оволодіти майбутній педагог для реалізації інтегрованого навчання в
загальноосвітній школі. Про базис ознак компетентності на основі аналізу
напрямків «наука», «практика» та «культура» йшлося в [6].
Застосуємо діаномічний аналіз компонентів освітньої системи на одному з
напрямків, наприклад, «наука». Ключовим компонентом в освоєнні науки є
процес «запам’ятовування» («відтворення», «пам’ять»). Компонент «науки»
«факт» спирається на «синтез» і «переконання» в істинності отриманих даних,
що в свою чергу приводить до формулювання «висновків». «Висновки»
ґрунтуються на «результатах» і їх «осмислені». В «результаті» дочірнім
компонентом визначено «розуміння», а в «осмисленні» — «застосування». Їх
зв’язуючим компонентом є «цілепокладання».
«Вчення» (проміжна теорія) ґрунтується на «законах» приьаманних даній
науці і «узагальненнях» «фактів» «висновків». «Узагальнення» спираються на
«продукт», а «закони» на «моделювання». Компонентом, що їх пов’язує є
«конструювання». «Продукт» дочірнім визначає «уміння». Доповнюючим
компонентом до нього є «орієнтовна основа дії», яка узгоджується з
материнським компонентом «конструювання». «Моделювання» дочірнім
компонентом визначає «створення», доповнюючий компонент — «діяльність»,
що узгоджується з материнським «конструювання» (див. рис. 1).
На основі «вчення» формується «теорія». «Теорія» ґрунтується на
«методології» і «школі», «школа» дочірнім визначає «закони», а «методологія»
— «технологію». Проміжним, зв’язуючий компонент є «закономірності». Для
«технології» дочірнім компонентом є «алгоритм», а його діаномічним
антиподом «проект». «Закономірності» спираються на «проект» і дозволяють
будувати «прогнози», що будуються на врахуванні «законів», які мають певний
рівень «абстрагування». «Абрстрагування» формує «уявлення», що є основою
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«творчості». Проте без «знань» — достовірних даних, побудувати «прогноз»
неможливо. Нові «знання» отримуються в результаті «експерименту». Будьякий «експеримент» передбачає процедуру контролю і «самоконтролю», а дія
за «алгоритмом» — «оволодіння» певним комплексом прийомів діяльності (рис
2).

Рис. 1. Уточнення компонентів за напрямком «наука»: «висновки»,
«вчення».

Рис. 2. Уточнення компонентів за напрямком «наука»: «теорія».
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«Наука» дочірніми компонентами визначає «метод» і «мистецтво»
(«Педагогіка — не наука, а мистецтво». К. Д. Ушинський). «Методу»
підпорядковується «методика» і «середовище» (освітнє). «Мистецтво» означує
«середовище» і «форми» його існування. «Методика» об’єднує «способи» і
«ресурси»
(матеріальні,
технічні,
людські).
«Середовище»
своїми
компонентами визначає «ресурси» і «ідеологію» (ідей, гіпотези, здогади,
передбачення), які можуть мати різні «форми» представлення. «Форма» диктує
певні догми, аксіоми їх представлення — «аксіоматику». «Аксіоматика» є і
компонентом «теорії». «Спосіб» спирається на «прийом» і «експеримент». Для
проведення «експерименту» необхідно задіяти «ресурси» і визначити
«установки» (спрямування, направленість), що диктуються «ідеологією»
(перевірка гіпотези, доведення ідеї тощо). «Аксіоматика» спирається на
«абстрагування» і «соціалізацію» (вираження), в свою чергу ідеї, гіпотези,
результати
експериментів
потребують
оприлюднення,
висловлення,
«соціалізації». Освоєння «прийому» формує «навичку», що характеризується
«здатністю» її автоматичного відтворення, застосування. «Експеримент»,
експериментування засноване на «здатності» та «інтересі», який може бути
викликаний «установками» і може виступати «потребою» (наукового пізнання).
«Потреба» самовираження — «соціалізації» реалізується через «комунікацію» в
ході яких відбувається «порівняння» абстрактних конструкцій, моделей, з
реаліями і їх «сприйняття» (рис 3).

Рис. 3. Уточнення компонентів за напрямком «наука».
І «наука», і «практика», і «культура» є напрямками наукового «пізнання».
Ітерація за категорією «пізнання» дає набір компонентів напрямку «культура —
практика» (рис. 4), це означає, що ми визначили весь набір компонентів моделі
освітньої системи, який необхідний для її побудови базису компетентності.
Отже, базис ознак компетентності включає в себе, в когнітивній сфері:
«запам’ятовування»,
«усвідомлення»,
«готовність»,
«застосування»,
«уявлення», «сприйняття», в емоційно-ціннісній — афектній сфері: «увага»,
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«умовивід», «міркування», «адаптація», «відчуття», «мотив»; в сфері психомоторній: «копіювання», «навичка», «оволодіння», «уміння», «розуміння»,
«переконання», «запам’ятовування»;
і ознаки метакомпетентностей —
«цілепокладання», «діяльність», «творчість», «комунікація», усвідомлення
«потреби», «інтерес», «здатність», «самоконтроль», «ООД (планування)», вияв
«знань».

Рис. 4. Компоненти компетентності га зламі «Культура – практика»

Рис. 5. Базис ознак компетентності
Зауважимо, що запропонований базис описує компетентності, що
розглядаються в контексті STEAM-освіти. Для спрощення його можна назвати
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НПК-базисом або НПК-технологією визначення компетентностей.
Розкривщи зміст компетентностей, якими має оволодіти педагог з
напрямку «Наука» уточнимо перелік компетентностей за напрямком
«технологія». Отже, «технологія» є компонентом «методології», яка в свою
чергу є дочірньою
наукової «теорії». Своїми дочірніми компонентами
«технологія» визначає «продукт», як аналіз якостей, особливостей, об’єктів
дослідження, що можуть бути відтворені в рамках «технології», «алгоритми»
послідовності дій, інструкуції, вказівки, виконання яких приводить до
розв’язання конкретної задачі, досягнення заданого результату, виготовлення
конкретного продукту, «проект» (проектування), послідовність заходів з
аналізу і синтезу властивостей заданого «продукту», конкретизації його
функціональності, безпеки, тощо.
Для оволодіння «продуктом» необхідно оволодіти компетнтностями:
«розуміння» призначення «продукту», його властивостей, галузі застосування;
«уміння» аналізувати якості «продукту», процедур його розробки, створення і
використання; «оод» володіння процедурами роботи за інструцією або взірцем.
Для освоєння «алгоритмів» діяльності доцільними є «оволодіння
способами і методами опису алгоритмів, «уміннями» застосовувати алгоритми
на практиці, «златність» розробляти алгоритми (програмувати) для
виготовлення продуктів чи формування «проектів». В свою чергу «проект»
передбачає наяність «оод» плану дій, «здатності» для їх реалізації (наприклад, в
одному із засобів візуалізації) та «знань» необхідних для опису «проекту»,
«продукту», «алгоритму». Отже, «розуміння», «уміння», «оволодіння»,
«здатність», «одд» та «знання» є ознаками сформованості компетентності
категорії «технологія».
Напрямок STEAM-освіти «інженерія» безпосередньо пов’язаний із
практичним використання одержаних компетентностей в освоєнні категорій
«засіб» і «спосіб», які об’єднюються категорією «методика».
«Засіб» пов’язаний із оволодінням «прийомами» та «засобами» з
подальшою «рефлексією» і виявляються в конкретних ознаках компетентності
«копіюванні» («наслідуванні»), «оволодінні» способами діяльності, формуванні
«навичок», «цілепокладанні» - усвідомленні мети діяльності, вияві «емоцій» та
«почуттів». Освоєння «способів» діяльності пролягає через оволодіння
«прийомами» діяльності, «алгоритмізацію» дій, «експериментування», що
виявляється в таких ознаках «оволодіння», «навичка», «уміння»,
«самоконтроль», «здатність», «інтерес».
Математизація в технології «STEM»-освіти, пролягає через моделювання
в тому числі і математичне. За технологією НПК, компетентності, що
формуються пролягають через формування знань з категорії «модель» «конструювання», «аналіз», «синтез». Вони виявляються у ознаках
компетентності «оод», «цілепокладання», «усвідомлення», «готовність»,
«діяльність», «застосування». «Модель» є дочірнім компонентом «вчення».
Для забезпечення органічного розвитку особистості не можна не сказати
про мистецький компонент технології STЕAM-освіти (Art). «Мистецтво»
базується на категоріях «середовище» (в розумінні освітнє, навчальне,
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інфрмаційне тощо), «школі» (мистецька або наукова школа) і «формі». В свою
чергу «середовище будується на основі певних «закономірностей», визначає
«ресурси» для свого існування, і використовує певні «ідеї» (формує певну
ідеологію). «Школа» оперує певними «ресурсами» та реалізує визначені
«моделі», які регламентуються «законами» (в тому числі і науки). «Форми»
продиктовані втіленням конкретних «ідей» також регламентуються «законами»
і для опису використовують систему «аксіом».
«Закономірності» виявляються в ході «експериментування» і
використовуються для обгрунтування необхідності конкретних «ресурсів» для
реалізації «проектів» («проектування»). «Ресурси» залучаються і для
«конструювання» «моделей».
«Закономіності» визначають «установку»
здійснення діяльності.
«Проектування», «конструювання» та «прогнозування» визначають
«ресурси» системи і через «ідеологію» «соціалізацізують» знань і
особистостість.
«Соціалізація»,
«абстрагування»
та
«порівняння»
регламентуються відповідною «аксіоматикою» - переліком прийнятих
«установок», норм та цінностей. Зауважимо, що «закон» спирається на
«синтез», «прогнозуючи» характер поведінки системи та особистлості і
«абстрагується» від надмірних даних, узагальнюючи їх. «Модель» є дочірнім
компонентом «школи» і описана вище.
Ознаками компетентностей за категорією «мистецтво» є «самоконтроль»,
«здатність», «оод» (взірець), «цілепокладання», «усвідомлення», «інтерес»,
«знання», «діяльність», «творчість», «готовність», «потреба», «застосування»,
«уявлення», «комунікація», «сприйняття»,
Як бачимо, категорія «мистецтво» є ключовою для формування таких
компетентностей як «готовність», «творчість», «комунікація».
Таким чином, технологія НПК дозволяє описати результати професійної
підготовки майбутнього педагога в ознаках компетентності.
Висновки
В поданій роботі використано системний підхід до проблеми професійної
підготовки педагогів в вищих педагогічних навчальних закладів в умовах
застосування технологій STEМ і STEAM-освіти.
В роботі
- здійснено аналіз змісту професійної підготовки майбутнього педагога в
умовах інтеграційних тенденцій в освіті та застосування технології STEMосвіти;
- розкрито задачі STEM-освіти в вищій педагогічній школі;
- сформовано модель освітньої системи заснованої на ознаках
сформованості компетентностей з світоглядних і пізнавальних характеристик;
- визначено базис ознак компетентності, виражений в ознаках дій, що
дозволяє використовувати їх як у означенні освітньої мети, так і в означенні
взірця контролю сформованої компетентності;
- модель вказує на шляхи формування конкретних знань («фактів»,
«висновків», «теорій», «технологій» та ін. з визначенням їх структури і ознак
МОНОГРАФИЯ

38

ISBN 978-617-7414-15-4

Перспективные достижения современных ученых

сформованості через компетентність);
- пропонована технологія НПК («наука-практика-культура») уточнення
компетентностей є дієвим механізмом конкретизації результатів професійної
підготовки фахівців;
- технологія НПК конкретизує і доповнює технологію STEAM-освіти в
ознаках результату;
- сформована модель освітньої системи (пізнання) наочно демонструє
багатогранність зв’язків її компонентів та невичерпність поняття
«компетентності».
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ГЛАВА 3. ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ЯК УМОВА УСПІШНОЇ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ
ВЗАЄМОДІЇ
Подібно до того, як буває хвороба тіла,
буває також хвороба способу життя
Демокріт
Вступ
Кожна сучасна держава прагне бути високорозвиненою, правовою,
демократичною, авторитетною країною у світовій спільноті. Це спонукає країну
до необхідності вирішувати не тільки економічні проблеми, а й турбуватися
про розвиток свого народу, передусім, про здоров’я майбутнього покоління.
Одна з життєво важливих проблем усього людства – це збереження і зміцнення
здоров’я людини. На сучасному етапі розвитку українського суспільства
актуальними залишаються питання культурної, духовно збагаченої та фізично
досконалої особистості, а особливо студентської молоді. Сьогодні сучасна
студентська молодь України – це генофонд нації, фундамент культурної,
інтелектуальної, наукової та фізкультурної діяльності нашої країни. Основні
причини погіршення здоров’я серед студентської молоді можна вважати такі,
як недбале відношення до особистої культури здоров’я, поширення шкідливих
звичок, зневажливе ставлення до власної гігієни тіла, некомпетентність
людства щодо захворювань як гіподинамія та гіпокінезія, нераціональне
харчування, погані матеріально-побутові умови та недотримання режиму дня.
Всебічний та гармонійний розвиток студентства, заснований на нормах,
цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні можливості організму особистості і
здійснюється через формування здорового способу життя.
Аналіз досліджень учених свідчить, що за останнє десятиріччя
спостерігається чітка тенденція збільшення захворюваності студентів різних
регіонів України. Так, у 90 % студентів спостерігаються відхилення у стані
здоров’я, 50 % − мають незадовільний рівень фізичної підготовленості, 18 % −
не можуть займатися фізичною підготовкою за станом здоров’я. Тільки 11,2 %
студентів не мають хронічних соматичних захворювань, не більше 7,3 % мають
сприятливий морфологічний статус.
Сьогодні лише піднімаються заклики бути здоровим, а соціальне
суспільство та реальні дані свідчать про погіршення здоров’я студентської
молоді, а особливо майбутніх вихователів з кожним роком. Сучасна
студентська молодь – це майбутні батьки і їх здоров’я є гарантією здоров’я та
благополуччя всієї України. У зв’язку з цим велику роль відіграє вивчення
мотивації, вподобань та вимог студентства до ведення здорового способу
життя. Це й зумовлює необхідність активізації позитивної мотивації майбутніх
вихователів до здорового способу життя.
На думку багатьох фахівців (Р. Раевский, 2006; А. Магльований, 2010;
С. Кирильченко, 2007; Г. Апанасенко, 2012; Н. Семенова, 2014), у студентів не
сформована потреба піклуватися про своє здоров’я. Науковці зазначають, що
однією із причин відхилень у стані здоров’я студентів є недостатня рухова
активність (І. Боднар, 2000; Е. Булич, 2003; О. Жданова, 2010; Л. Маланюк,
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2010; Є. Приступа, 2010; Б. Шиян, 2010). Окрім того, мала би бути кращою
сучасна організація та зміст фізичного виховання у ВНЗ, адже доведено, що
навчальні заняття не забезпечують необхідного для студентської молоді обсягу
рухової активності. Так, науковці зазначають, що студентська молодь не має
інтересу до змісту обов’язкових занять фізичним вихованням (С. Путров, 2006;
О. Дубогай, 2012).
Вітчизняні науковці досить ґрунтовно дослідили мотивацію студентів до
здорового способу життя (О. Литвин, М. Булатова, 2004, Т. Круцевич, 2006,
Н. Москаленко, 2010; С. Трачук, 2011). Сьогодні науковці встановили, що в
основі здорового способу життя лежить оздоровчо-рекреаційна спрямованість
передових систем фізичного виховання (В. Платонов, 2006; S. Blair, 2007;
М. Дутчак, 2009).
Науковці вивчили, що пошук шляхів збереження і розвитку нації, її
здоров’я, трудової та репродуктивної достатності повинен бути адресований
педагогічній громадськості, яка все гостріше починає розуміти свою
відповідальність за фізичне, соціальне і психологічне благополуччя
майбутнього покоління. Стає очевидним, що процес фізичного виховання
повинен стати імунним бар’єром збереження індивідуального здоров’я і
сприяти формуванню здорового способу життя у майбутніх вихователів.
3.1. Здоровий спосіб життя майбутніх вихователів як психологопедагогічна проблема вищої школи
Розвиток фізичної культури і спорту в Україні впродовж останніх років
переживає своєрідний нокаут. У нових соціально-політичних умовах ми
відмовилися від старої системи фізичного виховання у вищій школі, а натомість
розгубилися і заблукали в теренах комп’ютерних технологій, інноваційних
тренажерних методик, модних тенденцій, дієт і раціонального харчування,
забуваючи при цьому, що поступово знищуємо засади формування навичок
здорового способу життя. Окрім цього, у гонитві за кількісними вимогами,
поліпшенням фізичної підготовленості, виконанням нормативів і вимог із
дисципліни “Фізичне виховання” ми перестали дбати про якість самого процесу
формування культури здоров’я студентів і забули про масову фізичну культуру
і спорт.
Враховуючи зміст стратегії демографічного розвитку, прийнятої
Постановою Кабінету Міністрів України [13], важливим завданням сьогодення
є запровадження в усіх сферах життєдіяльності низки заходів, спрямованих на
збереження і зміцнення здоров’я населення нашої країни. Адже відхилення у
стані здоров’я медики визначають майже у 90 % сучасних українських
студентів, серед яких більша частина має незадовільний фізичний стан.
Після опитувань 200 студентів факультету дошкільної освіти Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
виявлено, що лише 39,68 % майбутніх вихователів вважають, що вони
дотримуються здорового способу життя. У результаті обстеження 200 студентів
факультету дошкільної освіти встановлено, що відбулося зменшення кількості
майбутніх вихователів, зарахованих до основної групи, від 69,6 % до 65,2 %,
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підготовчої групи – з 16,1 % до 13,8 %. Кількість майбутніх вихователів, що
належать до спеціальної медичної групи збільшилася з 11,9 % до 18 %,
звільнених – з 0,7 % до 1 %. Третина опитаних респондентів зазначили, що
напружене навчання у ВНЗ педагогічного профілю призводить до виникнення
проблем зі здоров’ям : 22 % із них скаржилися на періодичний головний біль та
запаморочення, 21 % – на біль у ділянці шиї, 23 % – на постійний стрес і
тривожність за своє майбутнє, 18 % – на біль у спині, 16 % почували себе дуже
виснаженими. Серед студентів факультету дошкільної освіти, які мають
хронічні захворювання, крім патологій серцево-судинної системи, найбільш
поширеними є тонзиліт, холецистит, гастрит, гайморит, неврози тощо. Більша
частина студентів факультету дошкільної освіти (68 %) мають патології
опорно-рухового апарату.
На сьогодні поняття здорового способу життя набуло особливого змісту,
так як сприймаючи, що це не тільки пробіжки вранці, загартування, гімнастика
та інше, але це стосується і організації режиму праці та відпочинку, режиму і
якості харчування, організації рухової активності, власна гігієна, відмова від
шкідливих звичок, культура сексуальної поведінки. Актуально на сьогодні
розглянути здоровий спосіб життя майбутніх вихователів як умови успішної
міжособистісної професійної взаємодії та зрозуміти механізм його дії.
Здоровий спосіб життя відтворює типовий зміст форм життєдіяльності
студентської молоді, котра має особливу схожість та доцільність процесів
самодисципліни та самоорганізації, саморозвитку та саморегуляції, які
спрямовані на покращення адаптивних можливостей організму, справжньої
самореалізації
своїх
змістовних
сил,
талантів
та
здібності
в
загальнокультурному і фаховому розвитку, життєдіяльності в цілому.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), здоровий
спосіб життя складається з трьох складових:
– заняття фізичним вихованням і спортом;
– раціональне харчування;
– відповідальність кожного за підтримання власного здоров’я [13].
Під час організації свого способу життя, майбутній вихователь враховує
впорядкованість, застосовуючи певні стійкі змістовні компоненти. До них
відноситься чіткий розпорядок, коли студент факультету дошкільної освіти,
наприклад, систематично в один і той же час приймає їжу, займається
самостійними фізичними вправами, застосовує загартовуючи процедури, лягає
спати. Чіткою може бути і систематичність розпорядку життєдіяльності: після
академічного тижня вихідні дні можуть бути присвячені спілкуванню з друзями
або домашнім справам, самостійній фізичній культурі.
Здоровий спосіб життя створює для студентів факультету дошкільної
освіти таке суспільне середовище, в процесі якого створюються конкретні
передумови для високої творчої самореалізації, фізичної працездатності,
навчальної, трудової та громадської діяльності, психологічного комфорту,
найбільш повно розкривається психофізіологічна здатність особистості,
активізується процес її самовдосконалення.
В умовах здорового способу життя відповідальність за здоров’я
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формується у майбутніх вихователів як частина загальнокультурного розвитку,
що виявляється в єдності індивідуальних особливостях поведінки, здатності
створити себе як особистість відповідно до власних уявлень про повноцінне в
моральному, духовному та фізичному відношенні життя.
Зміст здорового способу життя майбутніх вихователів відтворює наслідок
поширення індивідуального або групового стилю поведінки, спілкування,
організації життєдіяльності, які закріплені у вигляді ідеалів до рівня
традиційного.
Основні складові здорового способу життя майбутніх вихователів [2] :
• дотримання режиму праці та відпочинку;
• дотримання режиму харчування і сну;
• дотримання гігієнічних вимог;
• організація індивідуального доцільного режиму рухової активності;
• відмова від шкідливих звичок;
• культура міжособистісного спілкування;
• змістовне дозвілля.
Складові здорового способу життя забезпечують ефективне підтримання
та збереження здоров’я особистості. Значення та зміст поняття “здоровий
спосіб життя” відображує одну з ґрунтовних характеристик людського буття,
яка повинна закладатися ще в молодому поколінні. В процесі накопичення
особистістю суспільного досвіду можлива дисгармонія пізнавальних (наукові та
буденні знання), психологічних (формування інтелектуальних, емоційновольових характеристик), соціальних (система цінностей та соціальні
орієнтації), функціональних (вміння, навички, звички, норми поведінки)
процесів. Аналогічна дисгармонія може стати фактором формування
асоціальних здібностей майбутніх вихователів. Таким чином, у ВНЗ
педагогічного профілю варто забезпечити свідоме вибирання майбутніми
вихователями суспільних цінностей здорового способу життя та формувати
стійку, індивідуальну систему ціннісних орієнтацій, придатну забезпечити
саморегуляцію, мотивацію поведінки та діяльності майбутніх вихователів [18].
Фізична культура виступає як необхідна частина забезпечення здорового
способу життя майбутніх вихователів. Фізкультурно-спортивна діяльність є
одним із ефективних механізмів злиття суспільних і індивідуальних інтересів,
формування суспільно-необхідних індивідуальних потреб. Фізична культура –
галузь загальнодоступним фактором встановлення активної життєвої позиції,
адже суспільна активність, яка розширяється на її основі, переміщається на інші
галузі життєдіяльності – соціально-політичну, навчальну та трудову.
Займаючись фізкультурно-спортивною діяльністю, майбутній педагог
нагромаджує суспільний досвід, що спонукує до підвищення його соціальної
активності. Аналізуючи літературу з даного питання, з’ясували, що у майбутніх
вихователів, які регулярно займаються фізичною культурою і спортом
створюється чіткий шаблон режиму дня, більш висока емоційна стійкість,
врівноваженість, оптимізм та ентузіазм. [14].
Видатний педагог П. Лесгафт першим дослідив питання пропаганди
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здорового способу життя, санітарно-гігієнічних правил, гармонії особистості з
навколишнім середовищем, завзято виступав за “оздоровлення народу”,
розробив власну систему фізкультурної освіти, цілеспрямовану на розвиток
всебічно розвиненої особистості, її фізичний розвиток, надаючи однакового
значення оздоровчим та освітнім завданням фізичного виховання [10].
Здоровий спосіб життя Ю. Лісіцин визначає як “спосіб життєдіяльності,
спрямований на зміцнення і покращення здоров’я людей”, при цьому “спосіб
життя”, на його думку, складається з чотирьох категорій: економічна – “рівень
життя”, соціологічна – “якість життя”, соціально-психологічна – “стиль життя”,
соціально-економічна – “устрій життя” [16].
Один з ключових аспектів здорового способу життя майбутніх вихователів
– рухова активність. Рухова активність робить людину не тільки фізично
красивою, але й поліпшує її здоров’я та позитивно впливає на тривалість життя.
Рухова активність як фізіологічний процес властива будь-якій людині. Вона
може бути низькою, якщо людина усвідомлено або вимушено веде
малорухливий спосіб життя і, навпаки, високою, якщо людина веде активний
спосіб життя. Обмежена рухова активність (гіподинамія) може бути причиною
розвитку м’язової атрофії. Якщо гіподинамія об’єднується з помилками в
харчовому раціоні (не збалансоване харчування), це неминуче приведе до
зайвої ваги. Висока рухова активність супроводжується зростанням м’язової
маси (гіпертрофією), зміцненням кісток скелета, підвищенням рухливості
суглобів [3].
Д. Плахітний зазначає, що “… фізичний розвиток студентів повинен бути
оптимальним. Слабий розвиток фізкультурного руху, недосконалість його
інфраструктури, відсутність традицій розвитку здорово способу життя,
буденність спортивних заходів приводить до погіршення ситуації пов’язаних з
здоровим способом життя” [17]. Актуальним на сьогодні залишається
відношення сучасного молодого покоління до здорового способу життя. У своїх
дослідженнях М. Зубалій, стверджував, що 38,3 % студентів ВНЗ педагогічного
профілю за станом здоров’я належать до спеціальних медичних груп [12].
Слід зазначити, що здоровий спосіб життя, особливо для студентів в період
навчання у ВНЗ педагогічного профілю, повинен стати щоденною потребою.
Тільки виховання цієї потреби в роки навчання, зумовлює здатність
забезпечити в майбутньому збереження здоров’я студента-педагога.
Актуальність формування навичок здорового способу життя у студентів
факультету дошкільної освіти обумовлена тим, що саме в цей період
формується основа здоров’я, який забезпечує психофізичну готовність
майбутніх фахівців до професійної діяльності [2].
Сучасна молодь, завдяки різних життєвих обставин, підпадає під вплив
того середовища, яке вона бачить навколо себе та її громадська мораль, роль,
переконання та поведінка не завжди формуються в благотворному
навколишньому напрямі [13].
На сьогоднішній день існує низка причин, які впливають на стан здоров’я
майбутніх вихователів :
– емоційний дискомфорт, спричинений труднощами навчання;
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– складність стосунків у системі “студенти – викладачі – батьки”;
– інтенсивний негативний вплив середовища існування;
– зростання почуття невпевненості, невдоволення собою і світом [12].
Формування здорового способу життя майбутніх вихователів – стійка
система сприймань про себе як суб’єкта діяльності, яка сформована в процесі
фахової освіти та розташовує ціннісні установки до ведення здорового способу
життя, гармонії особистості майбутніх вихователів з собою, суспільством та
середовищем [16].
Доктор педагогічних наук, професор Л. Ю. Дудорова зазначає, що
навчально-виховний процес у ВНЗ педагогічного профілю, відносно
формування ЗСЖ у майбутніх фахівців, не має певної системи і наукового
обґрунтування. Заходи, які цілеспрямовані на його формування, мають
спонтанний, ситуативний та несистематичний характер. Обов’язкові навчальні
заняття з фізичного виховання не орієнтують майбутніх вихователів на
самовизначення в здоровому способу життя, мета занять часто не
усвідомлюються студентами факультету дошкільної освіти, мотивація на
регулярні фізкультурно-оздоровчі заходи практично відсутня. В освітньовиховній роботі питання взаємозв’язку здорового способу життя з подальшою
професійною діяльністю практично не розглядаються і не вирішуються. У
більшої частини опитаних студентів ВНЗ педагогічного профілю виявлено
практично повну відсутність системи теоретичних знань і практичних вмінь з
основ здорового способу життя. Зміст позаурочної фізкультурно-спортивної
діяльності майбутніх фахівців не відповідає колективним і індивідуальним
інтересам і запитам студентів-педагогів, не враховуються їхні соціальнопсихологічні і типологічні особливості. Участь студентів факультету
дошкільної освіти у багатьох спортивно-масових заходах нерідко носить
примусовий характер, що також не сприяє підвищенню мотивації в майбутніх
фахівців до занять фізичними вправами [8].
Навчально-виховний процес у ВНЗ педагогічного профілю вказує про
визначальну обмеженість перспектив фізичного виховання у формуванні
здорового способу життя студентів-педагогів. Низька майбутніх фахівців
знижує перспективу адаптації отриманих знань та практичних навичок на
навчальну і професійну діяльність, відпочинок, побут, харчування, сон,
спілкування та подолання шкідливих звичок. Як наслідок, у майбутніх фахівців
не з’являється здатність до самовизначення, потреби в здоровому способу
життя, що характеризує ставлення студентів-педагогів до себе, власного
здоров’я, психофізичного стану, режиму фізичних та розумових навантажень,
доцільного використовування вільного часу. Чимало майбутніх вихователів
наприкінці професійного освіти обтяжені рядом серцево-судинних, нервових та
шлунково-кишкових хвороб. Студентська молодь має слабку стійкість до
респіраторних захворювань, а це не допускає їм на повну силу реалізувати свій
творчий потенціал в педагогічній праці (Д. Воронін, Н. Завидівська,
Т. Кириченко та ін.) [8].
До теперішнього часу у ВНЗ педагогічного профілю не приділяли
належної уваги принципам та навичкам здорового способу життя. Головними
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джерелами знань з цієї проблеми є приклад способу життя батьків та
валеологічна освіта. Навчити збереженню здоров’ю – на сьогодні головне
завдання загальноосвітньої школи, а не ВНЗ. Основне завдання педагогічної
освіти – виховання загальної культури здоров’я, створення власного
(індивідуального) здорового способу життя. Формуванню здорового способу
життя в молодіжному студентському середовищі допомагають наступні
фактори: ефективна праця, доцільний режим праці та відпочинку, запобігання
шкідливих звичок, рухова активність та раціональне харчування [11; 13].
Для того, щоб сучасне студентське життя стало різноманітним та веселим,
треба прагнути до створення умов, які будуть заохочувати їх займатися
фізичними вправами. Фізичне виховання дає можливість зберегти здоров’я.
Здоров’я студентів-педагогів насамперед залежить від їх поведінки, в основі
якої лежать природні людські потреби, які важливо правильно розуміти і
задовольняти. Тому найліпше, коли сучасна студентська молодь буде
замінювати цигарку бігом, а алкогольні напої – звичайною водою.
Таким чином, формування здорового способу життя студентської молоді –
важкий процес, який вимагає активної участі в ньому якнайбільшої кількості
людей, різних організацій та насамперед – самої студентської молоді.
Ефективність цього процесу залежить від об’єднання старань державних та
громадських організацій, релігійних організацій у сфері формування здорового
способу життя, від залучення ЗМІ до популяризації здорового способу життя, а
також від розробки інноваційних програм, тренінгів, орієнтованих на
формування життєво-необхідних навичок, які ведуть до збереження та
зміцнення власного здоров’я.
3.2. Мотиваційні аспекти формування здорового способу життя у
майбутніх вихователів як умова успішної міжособистісної професійної
взаємодії
Сучасна студентська молодь в Україні створює важливу частину
суспільства, яка зайнята своєрідною працею – це навчання. Впродовж останніх
років відбулося значне збільшення кількості сучасної молоді, які одержують
вищу освіту, що позитивно впливає не тільки на соціально-економічний
розвиток нашої України, але й на створення її як демократичної європейської
незалежної держави. Водночас студентська молодь не посідає незалежного
місця у виробничій системі, його суспільне місце тимчасове, хоча і популярне,
але суспільний та соціальний стан відзначається соціально-економічним рівнем
розвитку держави.
Для самовдосконалення студентській молоді необхідно не тільки бажання,
а й мотив, який заохочує студента до дій, вчинків та діяльності. Для того, щоб
осмислити мету своєї діяльності та співвідносити її з мотивами фізичного
самовдосконалення, метою рухової активності вона може залишатись, але
сутність успіху може змінюватись – мати не тільки хорошу фігуру, а й досягти
значних показників з вибраного виду спорту, бути матеріально забезпеченим,
подобатися представникам протилежної статі тощо [7].
Своєрідність формування потреби у здоровому способі життя майбутніх
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вихователів полягає в тому, що усвідомлена інформація стає мотивованим
спонуканням до виконання фізичних вправ, застосовування природних
чинників та формування такого способу життя, який сприяв би досягненню як
особистих, так і громадських цілей. Критерієм ефективності цього процесу має
бути рівень фізичної працездатності, рівень здоров’я сучасної студентської
молоді, і суспільної дієздатності [4].
Здоровий спосіб життя – це такий спосіб життєдіяльності, який
спрямований на збереження й покращення здоров’я майбутнього покоління.
Основними компонентами здорового способу життя, передусім, є: рухова
активність, раціональне харчування, правильний сон, оптимальний режим дня,
відсутність шкідливих звичок та позитивний психоемоційний стан.
На сучасному розвитку України як європейської країни в державній
політиці для підтримка зміцнення здоров’я населення відрізняють такі
напрямки роботи:
– формування державної політики, відповідної для формування здоров’я;
– створення придатного для здоров’я навколишнього середовища;
– активізація громадськості в напрямку зміцнення здоров’я як індивідуума,
так і нації загалом;
– розвиток вмінь та навичок необхідних людині для застосовування їх на
користь власного здоров’я [19].
Видатні науковці А. Єфремова, І. Сапегіна розкрили, що фізична культура,
являється одним із факторів, що створює здоровий спосіб життя. За допомогою
фізичної культури сучасна студентська молодь вмотивовує себе до збереження
та сприяння здоров’я [9]. Велике значення в формуванні позитивного ставлення
до занять фізичною культурою сучасних майбутніх вихователів виступає
мотивування до занять фізичною культурою і спортом. Як зазначає
А. Єфремова, мотив – складне психічне утворення, що починає формуватися
під впливом виникаючої у людини потреби [9]. Мотиви, які майбутні
вихователі спонукають до занять фізичною культурою і спортом, символічно
поділяють на загальні та конкретні. До загальних мотивів відносять бажання
займатися фізичною культурою в цілому. До конкретних мотивів відносять
бажання займатися любимими видами спорту або визначеними фізичними
вправами [9].
Слід зазначити, що отримуючи в процесі занять фізичною культурою і
спорту інформацію про необхідність правильного рухового режиму, майбутні
вихователі усвідомлюють її і, в залежності від якості сприймання отриманої
інформації, виконують рух з більшим або меншим ефектом.
Систематичні заняття фізичною культурою та спортом є одним з
найважливіших чинників, що допомагає покращенню здоров’я студентської
молоді. Саме завдяки фізичній культурі маємо перспективу створювати у
майбутніх вихователів бережливе ставлення до свого здоров’я та фізичної
працездатності, цілісний розвиток фізичних та психічних якостей, творче
застосовування способів фізичної культури в організації здорового способу
життя.
Науковці В. Бароненко, Л. Рапопорт в своїх працях зазначають, що
МОНОГРАФИЯ

47

ISBN 978-617-7414-15-4

Перспективные достижения современных ученых

залучення сучасної молоді до здорового способу життя необхідно починати із
формування в неї мотивування до здоров’я. Піклування про здоров’я, його
зміцнення – мають стати ціннісними мотивами, що формують, регулюють та
контролюють її спосіб життя. Жодні вимоги, команди, покарання не можуть
змусити майбутніх вихователів вести здоровий спосіб життя, берегти й
покращувати своє здоров’я, якщо всім цим не керує його усвідомлена
мотивація [2].
Повідомлення майбутнім вихователям інформації щодо здорового способу
життя, яке реалізується за допомогою методів спільного навчання,
спрямованого на перехід від пасивної до активної форми сприйняття інформації
і забезпечуються суб’єктивною властивістю взаємодії викладача та студента.
Використання методів спільного навчання дозволяє залучити основні
характеристики особистості майбутнього вихователя : здатність до пізнання та
самопізнання, ціннісні відносини. Вони підтримують майбутніх вихователів в
переоцінці важливості власної життєдіяльності, реалізації потреби в досягненні
та визнанні своїх різноманітних здібностей, у тому числі щодо зміни способу
життя.
Покращення психоемоційного стану особистості, а також завдяки
моделюванню інноваційних методик, самостійних, персональних та
колективних форм роботи, що забезпечують діяльністну сферу, методичне
забезпечення реалізується за допомогою застосовування дискусійних методів
організації навчально-пізнавальної діяльності студента (діалоги, бесіди,
дискусії).
Проте, незважаючи на ці дослідження, науковці різного профілю
спостерігають, що стан здоров’я майбутніх вихователів останнім часом
відзначається тенденцією до погіршення (Т. Бойченко, С. Лапаєнко,
С. Кондратюк, В. Магін, С. Симоненко) [1].
Науковець А. Бобро визнає, що головна мета фізичного виховання –
формування фізичної культури студента як системної, так і інтегративної якості
– невід’ємного компонента загальної культури сучасного майбутнього фахівця,
здатного реалізувати її у навчальній, соціально-професійній діяльності та сім’ї.
Фізкультурна освіта і спорт у ВНЗ педагогічного профілю дає студентампедагогам знання про вплив фізичних вправ на організм людини, розвиває
фізичні якості, рухові вміння та навички, забезпечує фізичну підготовку
сучасної молоді до життя, суспільно-громадської діяльності. Програма
фізичного виховання у ВНЗ педагогічного профілю передбачає різноманітні
форми організації занять з фізичного виховання, які можуть відшкодувати
нестачу рухової активності сучасної студентської молоді, що виникає в умовах
перевантаженого загальноосвітнього процесу. Проте в конкретних умовах діє
тільки одна форма – заняття з фізичного виховання, що проводиться 2 рази на
тиждень. Додатковими є самостійні заняття фізичними вправами, які
здійснюються неконтрольовано у вигляді рухових, спортивних ігор та секцій
[5].
На сучасному етапі розвитку країни як європейської держави формуються
чіткі шляхи вирішення питань у підготовці сучасних майбутніх вихователів до
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ведення здорового способу життя наводить на забезпечення умовних опорних
знань, умінь, навичок та практичного досвіду в певній фаховій діяльності.
Значення та організація професійної підготовки майбутніх вихователів
зумовлюються змістом самої педагогічної діяльності й базуються на аналізі її
функцій та мети. Зміст включає теоретичну освіту, мета якої – формувати у тих,
кого навчають, розуміння суті майбутньої діяльності та вмінь, що
підкріплюються, вдосконалюються чи перевтілюються практичним досвідом.
Розглядаючи це, можна сказати, що структурними складниками підготовки
майбутніх вихователів до здорового способу життя можна уважати базу знань,
що пов’язанні із сутністю здоров’я його факторами, компонентами здорового
способу життя та систему дій, які забезпечують їх практичне виконання.
Процес підготовки майбутніх вихователів до ведення здорового способу
життя зобов’язаний бути зумовлений точними і визначеними цілями,
доступними студентам-педагогам, які можуть стати конкретними мотивами
їхньої оздоровчої діяльності. Розвитку мотивації сучасних студентів, що
допомагатиме усвідомлення ними найближчих і кінцевих цілей навчання;
усвідомлення теоретичної й практичної сутності знань; вибір завдань, що
формують проблемні обставини у структурі навчальної діяльності; присутність
цікавості й “пізнавального психологічного клімату” в навчальному середовищі;
наповнення всіх видів діяльності сучасного студента особистісним значенням
[2].
Методика підготовки сучасних студентів до усвідомлення правил
здорового способу життя була здійснена у процесі занять з фізичного
виховання та узагальнювалась у межах практичних та самостійних занять, що
реалізовувалися за розробленим експериментальним планом О. Адеєва,
наслідком, якої було створення персональної програми усунення факторів, що
негативно позначаються на стан їхнього здоров’я та поетапного переходу до
здорового способу життя. Вибір засобів виконання персональної програми
здоров’я реалізовується у співпраці з педагогом та враховував перспективи та
інтереси студентів.
У своїй праці “Педагогічні умови формування особистісної культури
майбутніх педагогів” В. Золочевський, зазначає, що: “фізична культура
особистості майбутнього педагога, як невід’ємна складова його професійної
компетентності, за своєю сутністю та структурою являється багатогранною
інтегративною якістю особистості молодого фахівця, що характеризує
функціональний, психофізіологічний та духовно-моральний стан його
професійної підготовки щодо формування здорового способу життя дітей і
молоді, при цьому є професійно-педагогічне спрямування фізкультурнооздоровчої освіти студентів та вдосконалення змісту, форм і методів організації
фізкультурно-спортивної діяльності, до якої залучається студентська молодь у
позааудиторний час” [10].
Науковець Ю. Васьков зазначає, що “критерієм ефективності фізичного
виховання спеціальної медичної групи є достатній рівень їх компетентності, що
виражається в опануванні теоретико-методичними знаннями навчальної
програми, певним рівнем фізичного розвитку і здоров’я, умінням
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використовувати різноманітні засоби фізичної культури в повсякденному
житті, дотриманням здорового способу життя” [6].
Відомо, що вирішальний спосіб керівництва навчальним процесом, що дає
змогу з’ясувати якість навчання сучасних студентів – контролювання, облік та
оцінювання їх знань. Як вважають О. Мороз, В. Сластьонін, Н. Філіпченко,
“педагог, перевіряючи знання студентів, не лише визначає, студента чи інший
навчальний матеріал, але й встановлює рівень його мислення, ступінь
розуміння, з’ясовує підхід, використаний студентом у навчальній роботі, дає
конкретні рекомендації” [15].
Дослідивши існуючі методики та підходи до обґрунтування здорового
способу життя у майбутніх сучасних педагогів, можна сказати, що починаючи з
самої індивідуальності починається формування здорового способу життя, та
для певної причини необхідні чіткі зрушення, так як це радять учені,
запроваджуючи які можна заснувати у сучасних студентів сильну майбутню
націю, котра сформує європейську здорову Україну. Оскільки часто буває так,
що особистість неправильним способом життя, шкідливими звичками,
гіподинамією, переїданням уже до 20-30 років доводить себе до жахливого
стану й лише тоді споминає про медицину. Проте медицина, не може позбавити
кожного від всіх захворювань. Особистість сама створює своє здоров’я, яке
треба виборювати. З дошкільного віку потрібно вести активний спосіб життя,
загартовуватися, займатися фізичною культурою й спортом, придержуватися
принципів особистої гігієни, створювати розумними шляхами справжню
гармонію особистого здоров’я.
Висновки
Аналіз науково-методичної літератури показав, що формування здорового
способу життя студентської молоді – важкий процес, який вимагає активної
участі в ньому якнайбільшої кількості людей, різних організацій та насамперед
– самої студентської молоді. На сучасному етапі розвитку країни формуються
чіткі шляхи вирішення питань у підготовці сучасних майбутніх вихователів до
ведення здорового способу життя, що наводить на забезпечення умовних
опорних знань, умінь, навичок та практичного досвіду в певній фаховій
діяльності. Значення та організація професійної підготовки майбутніх
вихователів зумовлюються змістом самої педагогічної діяльності й базуються
на аналізі її функцій та мети. Зміст включає теоретичну освіту, мета якої –
формувати у тих, кого навчають, розуміння суті майбутньої діяльності та вмінь,
що підкріплюються, вдосконалюються чи перевтілюються практичним
досвідом.
Розглядаючи це, можна сказати, що структурними складниками підготовки
майбутніх вихователів до здорового способу життя можна вважати базу знань,
що пов’язана із сутністю здоров’я, його факторами, компонентами здорового
способу життя та систему дій, яка забезпечує їх практичне виконання.
Формування здорового способу життя залежить від нас особисто, наших
переваг, переконань та світосприйняття. Головним важелем первинної
профілактики в укріпленні здоров’я населення через зміну стилю та способу
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життя, його оздоровлення з використанням гігієнічних знань для подолання
шкідливих звичок, гіподинамії та несприятливих сторін життя, пов’язаних з
різноманітними обставинами.
Процес підготовки майбутніх вихователів до ведення здорового способу
життя зобов’язаний бути точними і з визначеними цілями, доступними
студентам, які можуть стати конкретними мотивами їхньої оздоровчої
діяльності. Розвитку мотивації сучасних майбутніх вихователів, що
допомагатиме усвідомлення ними найближчих і кінцевих цілей навчання;
усвідомлення теоретичної й практичної сутності знань; вибір завдань, що
формують проблемні обставини у структурі навчальної діяльності; присутність
цікавості й “пізнавального психологічного клімату” в навчальному середовищі;
наповнення всіх видів діяльності сучасного студента особистісним значенням.
Орієнтування майбутнього вихователя на здоровий спосіб життя як
педагогічну стратегію можна долучати в педагогічне забезпечення освітнього
процесу ВНЗ, який зобов’язаний бути забезпечений перспективами формування
у майбутнього вихователя засад та принципів здорового способу життя.
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ГЛАВА 4. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Вступ
Демократизація та гуманізація вищої школи визначають основний
стратегічний орієнтир діяльності всіх підрозділів ВНЗ – формування
гармонійної особистості студента, розвиток його творчих спроможностей у
взаємозв’язку з підвищенням рівня розумової і фізичної працездатності.
Таким чином, на сучасному етапі успішне забезпечення міцного
фундаменту загальних і спеціальних знань, вмінь та навичок можливе лише за
умов достатньо високого рівня здоров’я, тому врахування особливостей
способу життя, зокрема фізичної активності і позитивне ставлення до
фізкультурно-спортивної діяльності – є важливим елементом не тільки
організації фізичного виховання студентської молоді, а й функціонування.
У другій половині ХХ століття в Україні розроблена, науковообгрунтована і впроваджена в практику система фізичного виховання студентів
вищих навчальних закладів (ВНЗ), яка продовжує розвиватися і
вдосконалюватися. Фізичне виховання, будучи складовою частиною системи
навчання та виховання майбутніх фахівців, також повинно вдосконалюватись у
руслі сучасної концепції розвитку вищої школи з метою забезпечити фахівців,
які б мали ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички.
Низка
науковців (Г. П. Грибан, 2004; Н. А. Башавець, 2008;
О. П. Каніщева, 2009; О. Д. Дубогай, 2012) констатують зниження здоров’я
студентської молоді. Увага вчених (О. А. Архипов, 2005; М. М. Бобирєва, 2008;
С. А. Савчук, 2010; Н. П. Воронов, 2012) спрямована на актуальні питання в
системі фізичного виховання у вищих навчальних закладах та потребує
залучення нових технологій що дасть можливість стимулювати до занять
фізичними вправами та спортом.
Аналіз праць (Т. Г. Кириченка, 1998; Т. А. Мартиросова, 2006;
В. В.Дорошенко, 2013) свідчить, що сформувались різні шляхи оптимізації
самостійної роботи студентів з фізичної підготовки, активно здійснюється
пошук нових методик фізичного виховання студентів у різних умовах
(Л. П. Сергієнко, 2007; О. В. Тимошенко, 2008; І. М. Медведєва, 2009,
Я. І. Олексієнко, 2013).
Фізична підготовленість людини є одним з критеріїв здоров’я, а у практиці
фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах – основним
критерієм його ефективності. Тому методика організації та проведення занять з
фізичного виховання у ВНЗ потребує подальшого удосконалення, зокрема
розробки і наукового обґрунтування нових шляхів підвищення якості процесу
фізичного виховання. Виникає необхідність пошуків нових форм і методів
проведення занять, організації навчального процесу.
4.1. Проблема диференціації контингенту студентів за результатами
оцінки фізичної підготовленості
Фізична підготовка – це педагогічний процес, спрямований на розвиток
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фізичних якостей та підвищення функціональних можливостей організму
людини. Фізична підготовленість – результат фізичної підготовки, що
відображає досягнуту фізичну працездатність у сформованих рухових уміннях
і навичках, які сприяють ефективності цільової діяльності. Розрізняють
спеціальну фізичну підготовку як певний процес фізичного виховання,
спрямований на конкретну діяльність та загальну фізичну підготовку як
процес фізичного виховання, який сприяє готовності людини до суспільно
корисної діяльності. Сукупність фізичних якостей як певна соціально
обумовлена біологічними і психічними можливостями людини – є властивість,
що виражає фізичну готовність здійснювати активну рухову діяльність, є
основою фізичної підготовленості [3].
Нині існують певні протиріччя у методологічних підходах до оцінки
ефективності фізичної підготовленості студентів. Ці протиріччя стосуються
методики застосування критеріїв оцінки фізичної підготовленості учнівської
та студентської молоді. У другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.
О. О. Гужаловським, В. І. Кряжем, О. С. Куцом, В. І. Ляхом, Р. Т. Раєвським,
Н. А. Фоміним, Б. М. Шияном та іншими дослідниками успішно розроблявся
методологічний підхід комплексної оцінки впливу режимів фізичної
підготовки на організм людини за вихідним рівнем їх функціональної
підготовленості
з
урахуванням
психологічного,
нейродинамічного,
енергетичного і рухового компонентів.
Різними авторами пропонується велика кількість діагностичних систем і
тестів для оцінки фізичної підготовленості. Їх можна поділити на тести та
випробовування системи прогнозування, ізольовані та комплексні тести [2; 6;
7;].
Значний інтерес у цьому контексті, на наш погляд, становлять праці О. С.
Куца 1993 та його учнів (А. І. Драчук, 2001; В. В. Романенко, 2003;
О. Т. Кузнецова, 2005; Л. С. Гацоєва, 2013) які оцінювали оздоровчу
ефективність впливу розроблених засобів і методів фізичної підготовки на
організм учнівської та студентської молоді за єдиною комплексною
методикою. Так, ефект компенсації дефіциту рухової активності (РА) у
студентів гуманітарних ВНЗ проявлявся у статистичній вірогідності
покращення нервових процесів на 17,2 % [17], аеробної працездатності – на
12,5 % [11], витривалості – на 11,2 %, швидкісно-силових якостей – на 16,6 %,
спритності – на 13,1 % , гнучкості – на 39,9 % [4]. Ефект повної компенсації
РА у студенток був досягнутий підчас виконання вправ з аеробіки у
комплексному поєднанні з елементами інших видів спорту [18].
Отже, найбільш раціональним для оцінки ефективності розроблених
засобів і методів фізичної підготовки, є використання багаторазової
апробованої комплексної методики, розробленої О. С. Куцом [13], яка якісно і
кількісно забезпечує найбільш об’єктивну оцінку рівня підготовленості
учнівської та студентської молоді.
Аналіз наукових джерел засвідчує, що більшість діагностичних систем
передбачає використання різних рухових тестів. Так, експрес-система Beuker
F. and Richter, С. А Душаніна із співавторами складається з тестів, які
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включають вік, частоту серцевих скорочень (ЧСС) та артеріальний тиск (АТ) у
стані спокою, відновлення пульсу після стандартного навантаження і
результати рухових тестів, що оцінюють загальну швидкісну, швидкісносилову витривалість, гнучкість та динамічну силу [6; 7 ].
У 60-х роках ХХ століття P. O. Астрандом було розроблено
велоергометричний метод оцінки фізичного стану за рівнем максимального
споживання кисню (МСК).
Канадський комплексний тест „ТЕСТРА” (Test d’Evaluatuion de la
Conition Physique de I’Adulte) для вивчення фізичного стану дорослого
населення передбачає ергометричні тести на велоергометрі і тредбані на
витривалість (загальну та спеціальну), динамометрію, тест на гнучкість,
спритність (човниковий біг), силові можливості (стрибок у довжину та висоту,
метання медболу, п’ять стрибків у довжину, згинання і розгинання рук в упорі
лежачи, піднімання тулуба в сід за 1 хв., вис на зігнутих руках), швидкісні
якості (біг на різноманітні короткі дистанції), на витривалість (човниковий
прогресуючий біг) антропометричні виміри (довжина та маса тіла, ОГК).
Розповсюдженим у Західній Європі є тестування за допомогою системи
EUROFIT, в яку входять морфо-функціональні показники та рухові тести:
човниковий біг 10 х 5 м; балансування на одній нозі (тест „Фламінго”); тепінгтест; нахил тулуба вперед з положення сидячи; стрибок у довжину з місця;
підйом в сід з вихідного положення лежачи, ноги зігнуті в колінах під кутом
900; вис на зігнутих руках; прогресуючий човниковий біг 25 х 20 м; кистьова
та станова динамометрія [22].
Науковець Л.П. Сергієнко розглядає Європейські системи тестування
рухових здібностей дітей, підлітків та молоді, пропонує системи комплексного
тестування рухових здібностей школярів у 20 країнах світу, визначає
технологію тестування координаційних, силових, швидкісних здібностей,
гнучкості та витривалості, описує деякі біологічні методи визначення
функціональних можливостей і фізичного розвитку молоді [20].
На початку ХХІ століття у ВНЗ нашої країни фізична підготовленість
студентів оцінювалась на основі виконання нормативних вимог програми з
фізичного виховання за Державними тестами. Узагальнення цих даних та
кількісна характеристика рівнів фізичної підготовленості студентів має значний
практичний інтерес, їх використання дає можливість:
– обґрунтувати (диференційовані за віком і статтю) нормативні вимоги
навчальних програм з фізичного виховання і регіональних таблиць оцінювання
фізичного стану студентів;
– здійснювати педагогічний контроль (поточний і підсумковий);
– встановлювати норму виконання нормативних вимог і відхилення від
них, а також відповідність рівня фізичної підготовленості вимогам
регіональних оцінюючих таблиць;
– визначати ефективність навчально-виховного процесу у ВНЗ;
– індивідуалізувати процес фізичного виховання у ВНЗ.
Аналіз праць авторів дозволяють констатувати, що в окремих ВНЗ нашої
країни рівень підготовленості студентів 1-2 курсів задовольняє вимоги
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навчальної програми закладу. Так, у Волинському державному університеті
ім. Лесі Українки всі показники в контрольних вправах, за винятком
результатів з підтягування на перекладині (Мх = 11,59 разів), знаходяться на
рівні нормативних вимог навчальної програми [5].
Однак, дослідження О. Т. Кузнєцової [10] свідчать про незадовільну
фізичну підготовленість студентів молодших курсів. Так, студенти приватного
навчального закладу „Європейський університет” на “незадовільно” склали
нормативні вимоги з бігу на 3000 м (Мх = 18,1 ± 2,36 хв.) та стрибки в довжину
з місця (Мх = 201,9 ± 28,9 см ).
Таку ж тенденцію в розвитку фізичної підготовленості студентів
підтримують більшість науковців, які досліджували дану проблему
В. В. Сильненький, Н. В. Решетніков, Ю. І. Смирнов, Н. І. Фалькова.
Подібна ситуація простежується і під час визначення середнього показника
в контрольних вправах вищезазначених авторів при обстеженні більше 5 тисяч
студентів молодших курсів – показники в контрольних вправах значно
відстають від нормативних вимог.
Недостатня фізична підготовленість з бігу на 100 м і 2000 м виявилися у
студенток молодших курсів Вінницького державного педагогічного
університету, відповідно – 20,2 ± 0,5 с і 14,5 ± 0,5 хв. [5]. Результати досліджень
В. І. Романової [18] засвідчують, що 36 % дівчат 1-2 курсів не змогли виконати
контрольні нормативи з бігу на 100 м, 2000 м, згинання і розгинання рук в упорі
лежачи, в стрибку в довжину з місця.
Про нерівномірність фізичної підготовленості молоді, яка вступає у вищі
навчальні заклади різних регіонів України, свідчать дослідження В. Д. Єднака
[2001], О. В. Зеленюка [2004], Л. М. Остапчук [2007]. Досить слабку
підготовленість дослідники визначили за результатами з бігу на 100 м, стрибків
у довжину з місця, підтягування на перекладині, плавання.
Причину такої низької фізичної підготовленості студентів, зарахованих на
перший курс, більшість авторів убачають у розходженні шкільної і
університетської програм та в недостатній організації фізичного виховання в
школах.
Навчальна програма з фізичного виховання у ВНЗ передбачає постійне
підвищення фізичної підготовленості студентів, яка досягає свого
максимального результату на кінець закінчення навчального закладу. Проте, як
зазначає В. І. Романова проведення контрольної перевірки студенти різних
курсів мають такі результати: рівень фізичної підготовленості студентської
молоді старших курсів значно нижчий, ніж на молодших курсах [18]. Це
підтверджується результатами обстеження студентів в інших регіонах СНД , які
свідчать про рівень фізичної підготовленості студентів 1-2 курсів, що має
тенденцію до покращення в кінці навчального року. Починаючи з третього
курсу, результати різко знижуються і на кінець навчання у ВНЗ досягають
свого мінімуму. Масова перевірка стану фізичної підготовки студентів 4-5
курсів, де не проводяться зазвичай заняття з фізичного виховання, дозволила
констатувати зниження показників фізичної підготовленості на 48 % - 64 % від
рівня, яке досягається на кінець другого курсу [11].
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За даними дослідження А. І. Драчука [5] на третіх курсах десяти
обстежених ВНЗ, де проводились заняття з фізичного виховання, рівень
фізичної підготовленості студентів або підвищується, або залишається на рівні,
близькому до встановленого в перший рік навчання. Водночас з тим,
припинення навчальних занять зі студентами старших курсів приводить до
значного зниження їх фізичної підготовленості. Особливо помітне погіршення
результатів відзначено в підтягуванні на перекладині, з бігу на 100 м і 3000 м,
що, в свою чергу, свідчить про значне погіршення загальної фізичної
підготовленості випускників, а, в кінцевому результаті, це обов’язково
позначиться на їх трудовій діяльності.
Н. Я Бондарчук [2006] пропонує більше уваги приділяти
диференційованому підходу до студентів за рівнем їхнього здоров’я і фізичної
підготовленості до занять з фізичного виховання, а також об’єднати масові
медичні обстеження студентів із педагогічним контролем.
Значна увага приділяється проблемі мотивації у виборі засобів фізичної
підготовки, які змогли б сформувати стійкий інтерес до занять на тривалий
термін. При цьому зауважується, що ефективність занять фізичною культурою
і спортом залежить також від різних соціальних чинників [9].
А. І. Драчук [5] зазначає, що дворазові заняття, передбачені програмою
для студентів ВНЗ, не дають достатньо вагомих зрушень у ефективній
підготовці студентів, які оптимально і фізіологічно обґрунтовано вписуються
в структуру навчально-трудового тижня.
У процесі тестування фізичних можливостей людини виникає низка
проблем: неоднорідність одиниць виміру результатів тестування; велика
кількість різноманітних тестових випробувань; відсутність єдності в оцінці
результатів; низький рівень мотивації під час тестування тощо.
Накопичений практичний досвід застосування рухових тестів та наукові
дослідження щодо оцінки фізичної підготовленості не вирішують питання
щодо використання відповідного тестування для дітей, підлітків, молоді,
дорослого населення.
Не менш важливим є питання щодо коректності методів визначення
нормативів. Переважна більшість авторів у процесі розробки систем
оцінювання використовують методи з урахуванням сигмальних відхилень.
Останнім часом все актуальнішими стають наукові праці, в яких дослідження
результатів педагогічного тестування проводиться на основі перцентильного
аналізу. Edman K. A. [24] стверджує, що ще в 1967-1973 роках Metivirg et all.
Stathart J., M. S.Yunasz розробили шкалу оцінювання результатів тестування
фізичної підготовленості на основі перцентилей. Вважається низьким
результатом такий, що є доступним більш, ніж для 80 % досліджуваних,
середнім – для 40 %-45 %, відмінним – менш, ніж для 19 % обстежених.
Змінився за останні роки і підхід до системи оцінювання комплексного
тестування з фізичної підготовленості. Принципово новим є перехід
багатомірної системи вимірювань результатів тестових випробувань (метри,
секунди, кількість повторень) у єдину бальну систему.
Уніфікація різноманітних видів одиниць вимірювання в одну єдину
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здійснюється за допомогою чотирьох типів шкал оцінювання: пропорційної,
регресуючої, прогресуючої і сигмовидної. При використанні пропорційної
шкали студенту нараховується однакова кількість балів; регресуючої –
кількість балів по мірі зростання спортивних досягнень зменшується;
сигмовидної – слабо оцінюються результати в нижніх і верхніх зонах, а
приріст досягнень у середній зоні приносить найбільшу кількість балів
[22].
Отже, як свідчить аналіз літературних наукових джерел з питань оцінки
фізичного стану, на сьогодні відсутній єдиний підхід у виборі як морфофункціональних, так і рухових тестів, а сучасні нормативи одного з основних
чинників фізичного стану – фізичної підготовленості – не позбавлені недоліків.
4.2. Рухова активність і здоров’я студентів на сучасному етапі
реформування системи вищої освіти
Однією з характерних особливостей сучасного суспільства є виражена
гіподинамія, яка, насамперед, залежить від соціальних чинників, визначена
способом життя та пасивною працею (роботою за комп’ютером,
телевідіоперегляд). Безумовним фактом є зв’язок рухової активності (РА) зі
станом фізичного здоров’я людини, яке в свою чергу визначається резервами
енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечення функцій організму,
характеризується стійкістю до впливу патогенних чинників і здатністю
протидіяти патологічним процесам, що є основою здійснення соціальних
біологічних функцій [17].
У науковій літературі при вивченні гіподинамії вживають термін
„гіпокінезія” (від грецького слова „hуро” – зменшення і „kintеmato” – рух), що
означає тривале зменшення обсягу рухової активності з переважним
зниженням рухів у великих суглобах. Це явище супроводжується різким
зменшенням локомоторних актів і тривалим зниженням загальної рухової
активності [21].
Формування людини на всіх етапах її еволюційного розвитку відбувалося
на тлі активної м’язової діяльності, яка є однією з визначальних умов, що
забезпечує нормальну роботу серцевої та дихальної систем, постійність
внутрішнього середовища організму, його гомеостаз тощо. Поняття «рухова
активність» включає в себе суму рухів, які виконує людина в процесі своєї
життєдіяльності.
Термін „гіподинамія” (від грецького слова «dinqmis» – сила).
Використовується для характеристики зниження сили м’язових скорочень,
зниження їх напруження, тонусу і зменшення всього комплексу тривалого
напруження м’язової системи як під час роботи, так і при стаціонарних актах
(сон) [21].
Рухова активність є природною біологічною потребою людини, ступінь
задоволення якої визначається подальшим структурним і функціональним
розвитком організму. Оптимально та правильно організована в дитинстві РА
створює основу для нормальної життєдіяльності організму дорослої людини,
довготривалого творчого життя.
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Гіподинамія розглядається, як чинник, що сприяє розвитку, так званих,
хвороб цивілізації, до яких належать: гіпертонічна хвороба, атеросклероз,
ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда, ожиріння, порушення постави з
пошкодженнями кісткового, м’язового і зв’язкового апарату, а також хвороби,
які характеризуються послабленням функціонального стану внутрішніх
органів. Статистика свідчить, що ці захворювання та їх ранні симптоми
спостерігаються у значної кількості людей. Вони є першими показниками
непрацездатності, захворюваності та смертності людей [1].
Особливо важко знизити гіподинамію у студентської молоді, оскільки у
неї однією із основних причин росту захворюваності є прогресуючий дефіцит
РА, яка зумовлена специфікою рухових режимів у ВНЗ. Це негативно впливає
на стан здоров’я, рівень їх фізичного розвитку та рухової підготовленості,
оскільки функціональні можливості студентів у значній мірі визначаються їх
РА.
Розрізняють звичну і спеціально організовану рухову активність. До
звичної рухової активності, згідно з визначенням ВООЗ, належать види рухів,
спрямовані на задоволення природних потреб людини (сон, особиста гігієна,
прийняття страви, зусилля, витрачене на приготування страви, придбання
продуктів тощо), а також виробнича діяльність. Спеціально організована
м’язова діяльність (фізкультурна активність) включає різні форми занять
фізичними вправами та активне переміщення до місць занять. У ВНЗ
спеціально організована фізкультурна активність може здійснюватися як
обов’язкова, що регламентована
програмами з фізичного виховання і
самостійна – у вільний від навчання час (організовані заняття спортом,
оздоровчою фізичною культурою або самостійні заняття).
Рухова активність є природною біологічною потребою людини, ступінь
задоволення якої значною мірою визначається подальшим структурним і
функціональним розвитком її організму. Оптимально, правильно організована в
дитинстві рухова активність формує підґрунтя для нормальної життєдіяльності
організму дорослої людини, довготривалого творчого життя [15].
Рухова активність виконує роль своєрідного регулятора росту і розвитку
молодого організму, є необхідною умовою становлення й удосконалення
людини як біологічної істоти і соціального суб’єкта.
У дослідженні проблеми рухової активності особливої актуальності
набуває виокремлення параметрів, які визначають її оптимальний рівень для
різних контингентів
населення, враховуючи віко-статеві особливості та
можливості організму. Означена концепція стала підґрунтям для наукової
розробки норм рухової активності студентської молоді і методичних
рекомендацій щодо створення оптимального рухового режиму у вищих
навчальних закладах (співвідношення обсягу і інтенсивності вправ при
раціональному чергуванні засобів фізичного виховання), що є основним
чинником розвитку рухової функції людини [23].
В основу раціонального рухового режиму має бути взято принцип
оптимальності, який передбачає використання широкого арсеналу засобів
фізичної культури та забезпечує своєчасне формування і вдосконалення
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основних рухів людини, а також комплексний розвиток рухових якостей.
Оптимальний руховий режим передбачає також проведення на високому
методичному рівні комплексу форм з фізичного виховання та створення
необхідних умов для самостійної рухової і трудової активності.
На думку О.С. Куца [208], гігієнічною нормою слід вважати такі величини
рухової активності, які повністю задовольняють потребу в рухах, відповідають
функціональним можливостям організму, сприяють зміцненню здоров’я людей,
а відтак і їх благополучному і гармонійному розвитку в подальшому.
Незаперечним фактом є зв’язок рухової активності зі станом фізичного
здоров’я людини, що в свою чергу, визначається резервами енергетичного,
пластичного і регулятивного забезпечення функцій організму, характеризується
стійкістю до впливів патогенних чинників і здатністю протидіяти патологічним
процесам та є основою здійснення соціальних і біологічних функцій.
Результати багаторічних спостережень за руховою активністю на
Рівненщині засвідчили їх низький рівень студентської молоді, яка, в
залежності від терміну навчання, коливається в діапазоні 19-25 % від
необхідного часу спеціальної РА. У результаті недостатня РА призводить до
того, що 5-8 % старшокурсників у процесі навчання набувають гіпертонічних
реакцій, 15-23 % набирають надлишкову вагу, а майже 40 % – страждають
захворюваннями
носоглотки,
порушеннями
постави,
у
багатьох
послаблюється імунна система, падає зір [18].
Очевидно, що обсяг рухової активності не повинен виходити за
оптимальні межі адаптації, оскільки тільки за таких умов резерви адаптації
зростають паралельно з фізичною підготовленістю. Ці результати свідчать про
необхідність індивідуалізації процесу посилення рухової активності різних
груп населення, а особливо молоді у світлі сучасної загальносвітової етичної і
правової парадигм пріоритету особистості, інтересів і потреб її вільного
розвитку. З огляду на це виникає необхідність внесення коректив у зміст,
обсяг та інтенсивність фізичних навантажень з урахуванням біологічного віку,
індивідуальних моторних здібностей і можливостей, соціально-економічних і
клімато-географічних умов проживання.
Виходячи з цього, одним із важливих завдань науково-методичної
розробки рухового режиму є питання нормування РА. Оскільки РА охоплює
складні взаємовідносини у виробничому та навчальному середовищах на
основі вікових, статевих і соціально-демографічних особливостей та впливу
науково-технічного прогресу, то рухові норми повинні ґрунтуватися на
медико-фізіологічних, педагогічних, психологічних та соціально-професійних
критеріях.
На думку А. І. Драчука[2008], доросле населення можна поділити на
основні групи і кожній з них нормувати режим дій, що має оздоровче
значення.
Дослідження фізичного стану випускників університету в Гарварді
дозволило встановити чіткий зв’язок між серцевими захворюваннями і
фізичними вправами. Якщо рівень фізичної активності нижчий за необхідну
межу, відбувається ослаблення опору організму до серцевих захворювань.
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Якщо ж рівень фізичної активності її перевищує, то ймовірність виникнення
серцевих захворювань у людей значно знижується.
Проблема підвищення рівня фізичної працездатності студентів
обговорюється багатьма науковцями О. Т. Кузнєцова (2005); С. Ю. Ніколаєв
(2004); С. І. Присяжнюк (2010). Оскільки фізична культура і спорт є
ефективними засобами їх вирішення, то важливим її завданням
є
стимулювання до регулярних занять фізичною культурою, дотримань правил
особистої гігієни, впровадження фізичного виховання у повсякденне життя
молоді, навчання, використання РА як одного з основних засобів компенсації
гіпокінезії.
Дефіцит РА залишається однією з основних проблем виховання
підростаючого покоління. Дані досліджень 6 тисяч учнівської молоді віком від
7 до 17 років, які проживають у м. Львові, свідчать, що 25 % дітей, які
прийшли до першого класу, мають низьку фізичну підготовленість, а до 10
класу дефіцит РА зростає більше, ніж у 2,5 рази [18].
Л. П. Сергієнко [2001] відзначає чіткий руховий дефіцит у шкільному
віку, підкреслює його негативний вплив на серцево-судинну і нервову
системи, стійкість їх організму до простудних захворювань та патогенних
мікроорганізмів. Тому у дітей, які страждають гіпокінезією, у 3 – 5 разів вища
захворюваність гострими респіраторними захворюваннями, ніж у їх однолітків
з достатнім рівнем активності.
Численні дослідження, проведені у виробничих умовах, свідчать, що
науково-технічний прогрес вимагає від людини високої емоційної стійкості,
швидкої реакції, точності рухів та інших професійно-значущих психічних та
фізичних якостей і здібностей. Підвищення суспільного виробництва
неможливе без якісної і всебічної підготовки фахівців, які вміло б поєднували
у собі високі професійні та фізичні якості [19].
Стан здоров’я, розумова і фізична працездатність багато в чому
визначають успішне засвоєння студентами інтенсифікованої програми
навчання у ВНЗ. Великий обсяг розумових навантажень обмежує РА
студентів, приводить до значного збільшення випадків «омолодження»
серцево-судинних захворювань.
Доведено, що вкрай низький рівень фізичної підготовки студентів перших
курсів і нерівномірний розвиток їх фізичних якостей упродовж навчання.
Зниження фізичної працездатності зумовлює несприятливу реакцію серцевосудинної системи на стандартне навантаження [15].
Аналіз науково-методичної літератури дозволяє констатувати, що у
значної більшості студентів, у тій чи іншій формі наявні ознаки гіпокінезії [15;
19]. Інтенсивна розумова праця, зазвичай, супроводжується зниженням РА
молоді, що поряд з іншими несприятливими чинниками загрожують їх
здоров’ю і загальній опірності організму до несприятливого впливу
навколишнього середовища [14].
У пошуках оптимального режиму РА студентської молоді ми
погоджуємося із висновками А. І. Драчука [5], що заняття з фізичного
виховання в обсязі 4 годин на тиждень на молодших курсах не дають
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належного ефекту в досягненні оптимального рівня фізичної підготовленості
та здоров’я студентів.
О. Т. Кузнєцова [10], вивчаючи динаміку фізичної працездатності та
фізичного розвитку студентів різних курсів, встановила, що у студентів
старших курсів вірогідно погіршуються показники фізичної працездатності,
оскільки величина PWC170 зменшилася від 1168 кг/м/хв. на першому курсі до
1054 кг/м/хв. на четвертому. При цьому погіршилися показники
кардіодинаміки як у стані спокою, так і при стандартному навантаженні.
Систолічний тиск у спокої підвищився від 118 до 127 мм.рт.ст., а спірометрія
зменшилася на 249 см3 .
Варті уваги і праці роботи В. В. Романенка [16], який з метою визначення
рівня дефіциту РА студентів використав методику О. С. Куца [12]. Так, РА
студентів
Вінницького
державного
педагогічного
університету
характеризувалася рівнем нижчим за середній (загальна РА – 16,6-18,3 %;
фізкультурно-оздоровча РА – 12,7-14,6 %), що свідчить про виражений
дефіцит РА.
Варто відзначити, що РА – кращий спосіб зміцнення здоров’я,
профілактики більшості хвороб, допомагає уникати остеопорезу, зберігаючи
міцність кісток, артритів, рухливість суглобів, захворювань імунної системи,
підвищуючи опір стресам, атрофічним змінам м’язів та іншим захворюванням.
Таким чином, аналіз науково-методичної літератури і досвід фахівців із
фізичного виховання переконливо доводить наявність прогресуючого дефіциту
РА студентської молоді, що призводить до зниження їхньої фізичної і
розумової працездатності та погіршення стану здоров’я. У цих умовах зростає
значення наукової організації навчального процесу. Подальше вдосконалення
навчальної програми з фізичного виховання для студентів ВНЗ повинно
сприяти оптимізації рухового режиму, збереженню здоров’я і підвищенню
навчально-виробничої активності студентів.
Висновки
Як зауважують дослідники (О. В. Дрозд, В. Д. Єднак, О. С.Куц) сучасна
студентська молодь добре поінформована про роль і значення фізичної
культури в збереженні і зміцненні здоров’я, забезпеченні тривалого активного
довголіття, підвищенні працездатності, однак більшість студентів мають
низький рівень фізичної підготовленості. Велика увага вчених приділяється
проблемі мотивації при виборі засобів фізичної підготовки, які могли б
сформувати стійкий інтерес до занять на тривалий термін. При цьому
відмічається, що ефективність занять фізичною культурою і спортом залежить
також від різних соціальних чинників.
Результати дослідження дозволяють констатувати, що більшість
діагностичних систем передбачає використання різних рухових тестів. Різними
авторами пропонується велика кількість діагностичних систем і тестів для
оцінки фізичної підготовленості. Їх можна поділити на тести та випробування
системи прогнозування, ізольовані та комплексні тести. Але, як свідчить аналіз
наукових джерел з питань оцінки фізичного стану, відсутній єдиний підхід у
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виборі як морфо-функціональних, так і рухових тестів. Крім того, сучасні
нормативи одного з провідних факторів фізичного стану – фізичної
підготовленості не позбавлені недоліків.
Аналіз наукових досліджень переконує, що рухова активність – один з
головних чинників, який визначає рівень фізичного здоров’я молоді. Достатній
рівень рухової активності студентів є основою належного розвитку організму.
Недостатня рухова активність негативно впливає на більшість функцій
організму і є чинником виникнення й розвитку захворювань.
Результати теоретичного дослідження свідчать, що фізичне виховання у
вищому навчальному закладі не сприяє ефективному розв’язанню проблем
зменшення дефіциту рухової активності студентів, що є однією із причин
різних відхилень у стані здоров’я. Таким чином, аналіз науково-методичної
літератури і досвід фахівців із фізичного виховання переконливо доводить
прогресуючий дефіцит РА студентської молоді, який призводить до зниження
їхньої фізичної і розумової працездатності та погіршення стану здоров’я. Тому
подальше удосконалення навчальної програми з фізичного виховання для
студентів ВНЗ повинно сприяти оптимізації рухового режиму, збереженню
здоров’я і підвищенню навчально-виробничої активності студентів.
Викладені факти свідчать, що методика проведення та організації занять у
вищому навчальному закладі потребує подальшого вдосконалення, розробки і
наукового обґрунтування нових шляхів підвищення якості викладання
фізичного виховання.
Саме це і зумовлює актуальність дослідження фізичної підготовленості
студентської молоді.
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ГЛАВА 5. ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО СВОГО ЗДОРОВ’Я ТА КРІТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Постановка проблеми. Під час навчання у вищому навчальному закладі в
студентів формується інша активна життєва позиція, ніж у шкільні роки, і вони
по-іншому оцінюють свої можливості. Їхня свідомість досягає рівня, при якому
виникає потяг до самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення, що в
кінцевому рахунку призводить до розуміння здоров’я як цінності й виникнення
почуття відповідальності за його стан [1]. Разом з тим, система стійких
переконань притаманна не всім студентам, деякі з них не можуть самостійно
визначитися у виборі своєї позиції щодо здоров’я як життєвої цінності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування
ціннісного ставлення учнівської та студентської молоді до здоров’я
присвячені дисертаційні дослідження Т. Белінської, Т. Вершинної, окремі
аспекти цієї проблеми були предметом наукових досліджень В. Горащука,
М. Гриньової, В. Бабича, Ю. Драгнєва, Г. Кривошеєвої, С. Лебедченко,
Л. Овчиннікової та ін., проте основні етапи
формування ціннісного
ставлення до свого здоров’я та критерії формування зорового способу життя
студентів вищих педагогічних навчальних закладів,
ще не знайшли
достатнього теоретичного обґрунтування й тому потребують наукового
розгляду.
Формулювання завдань. На основі аналізу наукової літератури визначити
основні етапи формування ціннісного ставлення до свого здоров’я та основні
критерії формування здорового способу життя студентів вищих педагогічних
навчальних закладів, розкрити завдання
етапів формування ціннісного
ставлення студентів до свого здоров’я, рівні та показники критеріїв формування
здорового способу життя.
Виклад основного матеріалу. З педагогічної точки зору, ціннісне
ставлення – це результат організованого й цілеспрямованого педагогічного
процесу формування мотивації, свідомості, потреби й почуттів до будь-якої
цінності, що має для учасників освітньо-виховного процесу ціннісне значення й
визначає стратегію їх поведінки у всіх сферах життєдіяльності [2]. Ціннісне
ставлення формується як особисто пережите, глибоко емоційне явище й дії
особистості на його основі практично не мають межі.
Для формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних
навчальних закладів до свого здоров’я ми виділили два етапи аксіологічної
спрямованості: мотиваційно-когнітивний; емоційно-діяльнісний.
Завдання які вирішуються на даних етапах надають можливість
забезпечити високу ефективність формування ціннісного ставлення студентів
вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я. Вони представлені
нами у таблиці 1.
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Таблиця 1.
Завдання етапів формування ціннісного ставлення студентів вищих
педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я
Етап
Мотиваційнокогнітивний

Емоційнодіяльнісний

Завдання етапу
активізація прагнень студентів до засвоєння цінності здоров’я
й керування ними у своєму подальшому житті;
підвищення обізнаності студентів про:
а) сутність здоров’я, цінність здоров’я, ціннісне ставлення до
здоров’я;
б) розкриття шляхів реалізації добутого досвіду із ціннісного
ставлення до здоров’я;
створення у студентів стійкого позитивного ставлення до
здоров’я як цінності та її інтеріоризації;
пошук та використання методів і засобів, що сприяють
використанню набутого досвіду з формування ціннісного
ставлення до здоров’я у подальшому професійному та
повсякденному житті та його перетворення у стійке
особистісне утворення.

Спрямованість етапів формування ціннісного ставлення студентів вищих
педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я обумовлюється тими
позитивними змінами які відбуваються у студентів на особистісному рівні де
домінують цінності здоров’я та здоровий спосіб життя [3]. А саме:
– мотиваційно-когнітивний етап формування ціннісного ставлення
студентів до свого здоров’я спрямований на: створення підґрунтя для активізації
прагнень студентів до засвоєння цінностей здоров’я та керування ними у своїй
подальшій професійній діяльності й у повсякденному житті; отримання ними
інформації про сутність здоров’я та його цінність, шляхи його зміцнення й
збереження [4];
– емоційно-діяльнісний етап – оцінка набутих знань має сенс тільки тоді,
коли студенти одержують ці знання. Студенти переосмислюють набуті знання й
формують власне ставлення до здоров’я, інтеріоризуючи їх; шукають та
використовують методи і засоби, що сприяють використанню набутого досвіду з
формування ціннісного ставлення до здоров’я у подальшому професійному та
повсякденному житті та його перетворення у стійке особистісне утворення [5].
На нашу думку, головне завдання викладача на даному етапі полягає саме у
створенні сприятливого підґрунтя для виховання у студента ціннісного
ставлення до здоров’я й життя в цілому. Тільки на цьому етапі можна виявити
прагнення студентів до реалізації (у своєму житті) набутих знань про цінність
здоров’я й тільки тоді можна вважати, що у них сформоване ціннісне ставлення
до свого здоров’я.
З педагогічної точки зору, критерій – це ознака, на основі якої
здійснюється оцінка, визначення чи класифікація чогось, міра оцінки [1].
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Показник – дані, які свідчать про розвиток і перебіг чогось [3].
З огляду на те, що формування здорового способу життя студентів є
складно структурованим феноменом, що виявляється в сукупності знань, умінь
та навичок, особистісних цінностей, мотивів, інтересів спрямованих на
збереження та зміцнення здоров’я, ми визначили такі критерії: мотиваційний,
когнітивний, поведінково-діяльнісний.
Усі критерії тісно пов’язані між собою, послаблення чи посилення одного з
них буде відображатися на іншому, оскільки всі критерії розглядаються як
єдине ціле. На основі зазначених критеріїв виокремлено високий, середній та
низький рівень сформованості здорового способу життя студентів вищих
педагогічних навчальних закладів.
Показники на даних рівнях надають можливість визначити ефективність
формування зорового способу життя у студентів вищих педагогічних
навчальних закладів. Вони представлені нами у таблиці 2.
Таблиця 2.
Критерії та показники рівнів сформованості здорового способу життя
Критерії
Рівні
Показники
- прагнення вести здоровий спосіб життя та бути
здоровим;
- потреба в поглибленні знань щодо здорового
способу життя;
- бажання пропагувати здоровий спосіб життя
оточуючим.

Середній

- неактивне та неініціативне прагнення вести
здоровий спосіб життя та бути здоровим;
- недостатньо виражена потреба в поглибленні
знань щодо здорового способу життя;
- бажання пропагувати здоровий спосіб життя
оточуючим не виявляється в активних діях
особистості.

Низький

- прагнення вести здоровий спосіб життя та бути
здоровим відсутні;
- пасивність в питанні поглиблення знань щодо
здорового способу життя;
- бажання пропагувати здоровий спосіб життя
оточуючим відсутнє.

Високий

- сформованість знань, про здоров’я;
- сформованість знань щодо складових здорового
способу
життя;
- розуміння цінності здорового способу життя як

Когнітивни
й

Мотиваційний

Високий
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Поведінково-діяльнісний

шляху збереження та відновлення здоров’я.

Середній

- знання про здоров’я сформовані не повністю;
- сформовані знання щодо складових здорового
способу
життя не є повними;
- розуміння цінності здорового способу життя як
шляху збереження та відновлення здоров’я не до
кінця визначене.

Низький

- відсутність знань про здоров’я;
- відсутність сформованих знань щодо складових
здорового способу життя;
- відсутність розуміння цінності здорового
способу життя як шляху збереження та
відновлення здоров’я.

Високий

- дотриманням оптимального харчового режиму,
- дотриманням оптимального режиму рухової
активності;
- виконання фізичних вправ;
- запобігання шкідливим звичкам або їх усунення.

Середній

- часткове дотриманням харчового режиму,
- недостатньо виражена готовність дотримуватися
режиму рухової активності;
- низька активність у виконанні фізичних вправ;
- низька готовність уникати чи усувати шкідливі
звички.

Низький

- відсутність харчового режиму;
- відсутність режиму рухової активності;
- відсутність готовності виконувати фізичні
вправи;
- наявність шкідливих звичок та не готовність їх
усунення.

Спрямованість критеріїв формування зорового способу життя студентів
вищих педагогічних навчальних закладів обумовлюється тими позитивними
змінами які відбуваються у студентів на особистісному рівні де домінують
цінності здоров’я та здоровий спосіб життя [6].
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А саме:
– мотиваційний критерії формування зорового способу життя студентів
спрямований на: прагнення вести здоровий спосіб життя та бути здоровим;
потреба в поглибленні знань щодо здорового способу життя; бажання
пропагувати здоровий спосіб життя оточуючим[7];
– когнітивний критерії спрямований на:
сформованість знань про
здоров’я, сформованість знань щодо складових здорового способу життя,
розуміння цінності здорового способу життя як шляху збереження та
відновлення здоров’я;
– поведінково-діяльнісний критерії спрямований на: дотриманням
оптимального харчового режиму, дотриманням оптимального режиму рухової
активності, виконання фізичних вправ, запобігання шкідливим звичкам або їх
усунення.
Студенти переосмислюють набуті знання й формують власне ставлення до
здоров’я, інтеріоризуючи їх; шукають та використовують методи і засоби, що
сприяють використанню набутого досвіду з формування ціннісного ставлення
до здоров’я у подальшому професійному та повсякденному житті та його
перетворення у стійке особистісне утворення [8].
Треба зазначити, що поділ вищеназваного процесу є умовним, тому що всі
етапи та критерії взаємопов’язані між собою й забезпечують, тим самим,
комплексне формування ціннісного ставлення до свого здоров’я та критеріїв
формування здорового способу життя у студентів вищих педагогічних
навчальних закладів.
Аналіз основних компонентів здорового способу життя дозволяє
стверджувати, що він має індивідуальний характер і здебільшого залежить від
ціннісних орієнтацій людини, світогляду, культури, традицій, соціального та
морального досвіду. Ціннісні орієнтації передбачають вільний вибір суспільних
цінностей, на які особистість орієнтується та якими керується у своїй
діяльності. При цьому базові компоненти здорового способу життя, як і
природні фізичні чинники, не лікують у звичному розумінні, проте
нормалізують, підтримують біологічні рухові, психоемоційні та інтелектуальні
процеси, що притаманні цьому об’єкту.
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ГЛАВА 6. КОЛОНІАЛЬНА І ПОСТКОЛОНІАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У
ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА ЗАРУБІЖНИХ ВЧЕНИХ
Вступ
У другій половині XX ст. активізувався розпад світової колоніальної
системи та почалось становлення нових національних держав. Масова міграція
жителів колишніх колоній до європейських країн стала основою не тільки для
становлення мультикультурних суспільств у цих країнах, а й для формування
постколоніальних досліджень
[50,
с. 65–67].
Визначення
курсу
постколоніального розвитку звільнених народів сприяло започаткуванню
багатьох дискусій на теми: «Схід – Захід», «імперії та колоніалізм»,
«співвідношення панування й підпорядкування», «постмодернізм і
постколоніалізм», «універсалізм і різноманітність» та ін. [61]. Осмислення
«колоніального минулого» інтелектуалами і вченими (вихованими на
принципах західноєвропейського раціоналізму) призвело до активізації
постколоніального дискурсу (у вигляді наукових, науково-популярних,
публіцистичних, богословських і художніх текстів, створених авторами, які, як
правило, були вихідцями з колишніх колоній європейських держав) і
становленню постколоніальних досліджень.
На думку Збігнєва Бжезінського, поява на політичній мапі України
означала кінець епохи імперій [52, р. 3], адже розпад СРСР у 1991 р. втягнув
Східну й Центральну Європу в постколоніальну добу. У цьому контексті М.
Шкандрій писав: «Мені здається абсолютно очевидним, що постколоніальні
дослідження ... є тією ділянкою, на яку слід звернути увагу українським
вченим. Концепти, методи, ідеї і зразки, запозичені з постколоніальної теорії,
можуть відчутно стимулювати аналіз українського культурного досвіду» [65, р.
83].
В сучасній соціогуманітаристиці багатьох країн світу та в нових
незалежних державах, які постали на місці СРСР (особливо в Україні, Росії,
Казахстані, Білорусі), поступово зростає інтерес до постколоніальних
досліджень. Багато авторів підкреслюють, що постколоніальний досвід
колишніх імперій повинен уважно вивчатися, що такий досвід можна порівняти
з культурно-історичним досвідом Російської Федерації, що після розпаду СРСР
виникло безліч проблем, пов’язаних з адаптацією колишніх радянських
республік до нової геополітичної, соціально-економічної та соціокультурної
реальності. У зв’язку з цим актуальність вивчення України в контексті
колоніальної та постколоніальної проблематики не викликає сумнівів.
6.1. Витоки постколоніального дискурсу
Один із засновників сучасних постколоніальних досліджень Е. Саїд
підкреслював, що витоки постколоніального дискурсу знаходяться у глибині
історії, у XIX ст., а часом і у XVIII ст. Автор пов’язував даний дискурс із
гуманістичною традицією Й.-Г. Гердера, спираючись також на демократичну
традицію (та теорію гегемонії) А. Грамші. У Великобританії ще в 1840-ві рр.
виник новий напрям у політичній економії – теорія колонізації, яка вивчала
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економічні й соціально-економічні проблеми колонізації і намагалася виробити
рекомендації для англійського уряду). Але антиколоніальна традиція у Європі
була започаткована Е. Ротердамським, М. де Монтенєм та французькими
просвітителями, що обстоювали гуманістичні цінності, повагу до іншої
людини, толерантність, а також боролись проти деспотії та релігійного
фанатизму.
К. Маркс та Ф. Енгельс, аналізуючи проблеми колоніалізму, приділяли
значну увагу колоніальній політиці імперій та національно-визвольній боротьбі
пригнічених народів. Відомо, що українська тематика у творчості К. Маркса
представлена у працях, присвячених дипломатичній історії Європи та
зовнішній політиці Російської імперії. Зокрема, українське козацтво згадується
на сторінках конспекту К. Маркса праці Й. Лелевеля «Історія Польщі», у
«Хронологічних виписках» К. Маркса репрезентована його відома фраза:
«Запорозька Січ – християнська козацька республіка». У праці «Викриття
дипломатичної історії XVIII століття» (російськомовний переклад якої з’явився
аж у 1989 р.) К. Маркс вказує на подібність і спадкоємність політики Російської
держави та Російської імперії, що була спрямована на ліквідацію
республіканських державних утворень (Новгородської республіки, Козацької
республіки та ін.). К. Маркс аналізував специфіку колоніального правління
(зокрема, діяльність британського уряду, який свідомо стримував розвиток
промисловості в Ірландії), прогнозував майбутнє звільнення колонізованих
народів, підтримуючи антиколоніальні рухи пригноблених. К. Маркс та Ф.
Енгельс, аналізуючи проблеми колоніалізму, приділяли значну увагу
колоніальній політиці імперій та національно-визвольній боротьбі пригнічених
народів. Зокрема, вони згадують Шаміля (керівника боротьби народів
Дагестану і Чечні проти царських колонізаторів у 30-х – 50-х рр. ХІХ ст.) та
князя Г. Потьомкіна, який «керував колонізацією Південного краю Росії»
(тобто допомагав колонізувати Південну частину України) [28; 29, с. 149, 422,
441, 465, 474, 475]. Ф. Енгельс у своїх статтях «Німеччина й панславізм»,
«Соціальне з Росії», «Зовнішня політика російського царату», а також у листі
до Бернштейна від 22 лютого 1882 р. писав про колонізаторську політику
російського царизму, засуджуючи її. Ф. Енгельс був переконаний, що
нав’язуваня колонізованим народам ощасливлення підривало б перемогу
пролетаріату. Цікаво, що у передмові до російського перекладу творів К.
Маркса та Ф. Енгельса підкреслювалась їхня думка про те, що капіталізм не
сприяв розвитку експлуатованих колоній [27]. Отже, К. Маркс і Ф. Енгельс
першими запропонували всебічний аналіз колоніальної політики в
доімперіалістичну епоху. Відомо, що праці К. Маркса та Ф. Енгельса доволі
помітно вплинули на світогляд Ю. Бачинського, М. Драгоманова, Б.
Кістяківського, Лесі Українки, М. Павлика, М. Порша, М. ТуганБарановського, І. Франка, Л. Юркевича та ін. Із М. Зібером та І. Фесенком К.
Маркс був знайомий особисто, а з С. Подолинським вів доволі активну
переписку. Творчу спадщину К. Маркса та Ф. Енгельса аналізували В.
Голубничий, А. Річицький, Р. Роздольський, П. Феденко, Р. Шпорлюк та ін.
Відомо, що предтечами українських постколоніальних досліджень
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вважаються Тарас Шевченко та Іван Франко. Зокрема, антиколоніальні мотиви
притаманні практично усій творчості Т. Шевченка. У поемі «Сон» («У всякого
своя доля…» (1844)) Т. Шевченко вперше здійснив художньо-семантичний
аналіз специфіки російського самодержавства як репрезентанта імперського
колоніалізму, а поема Т. Шевченка «Кавказ» (1845) розглядається як перший у
світовій літературі поетичний твір антиколоніального спрямування [42]. Доволі
показовою є відповідь Т. Шевченка О. Пушкіну, який схиляв кавказькі народи
до покори: «Смирись, Кавказ: идет Ермолов!», Тарас Шевченко, навпаки,
закликав їх до боротьби: «Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!».
В. Ключевський підкреслював, що історія Росії є історія країни, яка
колонізується. Адже колонізація є основним фактором її історії. Твердження
«історія Росії є історія країни, яка колонізується» В. Ключевський запозичив у
С. Соловйова, у якого була сформована ціла система поглядів на колонізацію
Росії [40, с. 150-154]. Цю теорію С. Соловйов вважав своїм нововведенням в
історіографію Росії і не посилався на першоджерела. Термін «колонізація»
вперше вжито Соловйовим в публічних лекціях 1851 р. С. Соловйов вважав, що
територіальне зростання російської держави зумовлене заселенням величезних
просторів шляхом колонізації. Східно-слов’янське населення виділяло зі своїх
лав поселенців, що проникають все далі вглиб Євразії. На північному сході
проживали фіно-угорські народності і колонізація була мирною, оскільки
способи життя прибульців-хліборобів і аборигенів-звіроловів доповнювали
один одного. На південному сході колоністи вели безперервну боротьбу зі
степовими кочівниками.
С. Соловйов розглядав феномен російської колонізації в контексті
світового історичного процесу, підкреслюючи спорідненість німецької та
слов’янської колонізації і порівнюючи розширення російської держави з
процесом завоювання європейськими державами заморських колоній. С.
Соловйов вважав головним предметом історичних досліджень розвиток
держави. Одночасно він відмежовувався від М. Карамзіна, який вважав
територіальне зростання Росії результатом безперервних воєн із сусідами.
Замість теорії завоювання С. Соловйов висунув теорію колонізації. При її
розробці він спирався на західно-європейські концепції, наповнюючи їх
матеріалом з російської історії. Молодий С. Соловйов вважав колонізацію
позитивним явищем. Зрілий С. Соловйов вважав, що колонізація спричиняла
негативний вплив на російську історію. Російська колонізація вичерпувала
людські ресурси, сприяла низькій щільності населення і постійній міграції,
перешкоджала поширенню приватної власності та застосування найманої праці.
В кінцевому рахунку російська колонізація посилила відставання Росії від
Європи і зміцнила самодостатні тенденції соціального розвитку. В кінці життя
С. Соловйов прийшов до думки, яка в 1920-ті рр. стала євразійським шаблоном:
«Росія є держава прикордонна, європейська окраїна, або украйна з боку Азії. Це
українське становище, зрозуміло, має мати рішучий вплив на її історію» [40, с.
150-154].
У творчості І. Франка науковці простежують потужний опір колоніалізму,
знаходять «точки дотику» між постколоніальною критикою та світоглядними
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концептами автора. Адже І. Франко у своїх творах аналізував антиколоніальні,
націєцентричні ідеї та ідеали. У своїй ґрунтовній праці «Поза межами
можливого» автор «органічно продовжує традицію шевченківської ідеї та
шевченківського національно-екзистенціального розмірковування», оскільки
«справжній постколоніалізм завжди націоцентричний та антиколоніальний.
Про це ж свідчать і художні, публіцистичні та філософські твори І. Франка,
якого з усією впевненістю можна вважати предтечею й українського, і
світового постколоніалізму» [16, с. 20].
Українська антиколоніальна традиція була продовжена у творах М.
Драгоманова, Б. Грінченка, Т. Зінківського, М. Костомарова, Лесі Українки, М.
Міхновського, В. Липинського, Д. Донцова, Є. Маланюка, Ю. Липи, Є.
Коновальця, О. Ольжича та ін. [16, с. 20]. Зокрема, праці М. Костомарова були
близькі до теорії колоніального дискурсу, де «зустріч зі слабшим народом
зміцнює народність найсильнішого» [19, с. 14]. Наукова спадщина В.
Антоновича містить кілька праць з історичної географії, історії колонізації,
економіки та побуту українського народу. Наприклад, у своїй статті
«Грановщина (епізод з історії брацлавської України)», яка була опублікована в
«Киевской Старине» (1888), автор описує різні аспекти життя у панській
вотчині Сенявських на Поділлі упродовж XV – XIX ст. Вчений ретельно вивчає
процеси колонізації та боротьбу селян за соціальне й національне визволення. У
кількох працях М. Драгоманова простежуються антиколоніальні тенденції та
мотиви («Пропащий час» (1876), «Чудацькі думки про Українську національну
справу» (1891)). Використовуючи метод політологічного аналізу, вчений
порівнював долю України з периферійними народами Франції та
Великобританії [14, с. 514–536].
Український економіст М. Яснопольський у своїй праці «Экономическая
будущность юга России и современная его отсталость» (що була опублікована в
журналі «Отечественные записки» у 1871 р.) довів, що «південна Росія» (куди
належали південні губернії Російської імперії з переважно українським
населенням, «Малоросія» та губернії Південно-Західного краю (Київська,
Волинська, Подільська)), була менш розвинена економічно, ніж «північна
Росія». При цьому «південна Росія», незважаючи на вигідне географічне
розташування, наявність природних ресурсів і численніше населення,
залишалась сільськогосподарським регіоном, а «північна Росія» (як фаворит
імперського уряду) залучала значно більше ресурсів для свого економічного
розвитку. Вчений досліджував також стан хлібної торгівлі на Правобережній
Україні, розвиток залізничного сполучення між Україною і Балтійським морем
тощо (див. його працю: «Об условиях торговли Юго-Западного Края и
Малороссии с северозападными и в особенности польскими рынками» (1873)).
У своїй праці «О географическом распределении государственных доходов в
России (1890–1897) М. Яснопольський довів, що: 1) фіскальна система
Російської імперії розподіляє податки та витрати вкрай нерівномірно, це
приводить до того, що заможні сплачують менше, ніж бідні; 2) відмінності у
витратах між Санкт-Петербургом та рештою імперії є значно вищими, ніж
відповідні відмінності між столицею та провінціями в європейських
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національних державах; 3) політична децентралізація та регіональна
автономізація є дуже важливими для досягнення справедливого розподілу
податків і витрат, що є запорукою збалансованого економічного розвитку в
майбутньому. С. Величенко зазначає, що М. Яснопольський використовував
дослідження французьких, німецьких і австрійських вчених середини ХІХ ст.
(Л. Деляверне, К. Рау, А. Ваґнера, В. Рошера та ін.), які довели, що
самоврядування й децентралізація сприяють більш збалансованим і
раціональним витратам, адже гроші краще витрачати там, де їх зароблено. Хоча
на праці М. Яснопольського часто посилались інші дослідники для доведення
поневоленого колоніального статусу України, сам Яснопольський писав їх не з
національної перспективи [7, с. 310-312]. Зокрема, перебуваючи в Україні, він
брав участь у національному русі і опублікував свою головну працю саме тоді,
коли активісти цього руху обговорювали проблему самостійності. Але на його
дослідження не вплинула спопуляризована Костомаровим, Кулішем і
Шевченком у 1840-х рр. нова ідея про те, що три «малоросійські», три
«південно-західні» та дві «новоросійські» губернії Російської імперії
утворюють етнічну та культурну одиницю з назвою «Україна» [7, с. 310-312].
Перші спроби використати цю ідею, аналізуючи економічні проблеми України,
здійснили М. Соколов у 1906 р., М. Гехтер у 1909 р. та ін. [7, с. 310-312].
Звичайно, М. Яснопольський не тільки статистично показав нерівномірність у
розподілі бюджетних коштів між українськими й російськими губерніями,
окремі його праці вплинули на подальший розвиток української економічної
думки.
С. Подолинський, один із перших економістів, який писав свої праці
українською мовою та співпрацював із М. Драгомановим у сфері
українознавства, у 1880 р. першим виокремив статистичні дані стосовно восьми
губерній Російської імперії та тогочасної Східної Галичини (яка була під
владою Габсбургів), об’єднавши їх в окрему національну економічну одиницю
з капіталістичною економікою під назвою Україна. Праці вченого («Про
бідність» (1876), «Про багатство і бідність» (1876), «Про хліборобство» (1874)),
які були заборонені і російським, і австрійським урядами на території своїх
держав, нелегально використовували у своїй діяльності народницькі й
соціалістичні організації. У своєму ґрунтовному дослідженні «Ремесла і
фабрики в Україні» (Женева, 1880), де були презентовані матеріали з
економічної історії України, вчений довів, що промисловість на українських
теренах розвивається синхронно із західноєвропейською, автор розглядає
економічну історію України як частину загальної історії людства. Царська
цензура заборонила цю працю С. Подолинського «для обігу в Росії». С.
Подолинський (як один з перших популяризаторів соціалістичних ідей в
Україні) позиціонував себе як борця за національне визволення українського
народу, за соціальну справедливість в Україні та всьому світі. Вчений вважав,
що український соціалістичний рух мусить бути незалежним від російського,
звинувачуючи російських народників у тому, що вони ігнорували національне
питання і прагнули підпорядкувати собі всі національні рухи в Російській
імперії. Основними суспільними ідеалами він вважав громадівство, передачу
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землі й фабрик безпосереднім виробникам, тобто селянам і робітникам. Вчений
був прихильником мирного еволюційного переходу до більш справедливого
суспільства через реформи в економіці, освіті та державному устрої.
У 1895 р. Ю. Бачинський (один з лідерів Галицької радикальної партії) у
своїй книзі «Україна irredenta» («Україна уярмлена»), використовуючи
марксистський підхід і поєднуючи соціалістичну та самостійницьку ідеї,
обґрунтував неминучість політичної самостійності України та українського
народу [2]. Ю. Бачинський у своїй праці вперше використав поняття «колонія»
для характеристики економічного стану Східної Галичини. Хоча він
наголошував на тому, що тогочасну Україну нещадно експлуатували як
російські, так і польські капіталісти. Розглядаючи Україну в контексті
промислового капіталістичного колоніалізму, автор наголошував, що
поширення капіталізму й ринкової економіки не лише прискорить економічний
розвиток, але й створить передумови для постання національних держав,
оскільки національна буржуазія та національна еліта будуть співпрацювати
заради створення самостійної держави, в Україні цю боротьбу мають очолити
українські соціал-демократи [1, с. 39–43, 68–69, 76–77, 87–97, 142–150]. У своїй
книзі Ю. Бачинський наголосив, що політична самостійність України – не є
самоціллю, а умовою її виходу із економічної і соціальної кризи, яка в той час
неухильно поглиблювалася (ще у 1894 р. в листі до М. Драгоманова Ю.
Бачинський доводив, що країни намагаються здобути незалежність для того,
щоб отримати можливості для кращого економічного розвитку). Автор писав
про необхідність політичного суверенітету нації, хоча виключно марксистське
трактування цієї ідеї, зводило її до рівня гасла й унеможливлювало її
реалізацію. Отже, здобуття політичної незалежності України розглядалось
основною передумовою подальшого соціально-економічного та культурного
розвитку українського народу. І. Франко у своїй рецензії на книжку Ю.
Бачинського з аналогічною назвою запропонував інше обґрунтування
політичної самостійності, повністю відкидаючи марксистську методологію при
аналізі історичного процесу та специфіки формування й реалізації національної
ідеї. І. Франко підкреслює, що почуття окремішності не вгасало в Україні
ніколи, що довгі роки поневолення не змогли вбити у нації прагнення до
свободи, а тому «мазепинські традиції» ніколи не вгасали, незважаючи на те,
що «почуття безсильності й анахронічності цих традицій було загальне». І.
Франко писав, що «“Московська плеть” була так само дошкульна, як і польська
нагайка та тільки гнала українську націю не на шлях поступу і цивілізації, а в
безодню темноти і застою». Видатний мислитель чітко заявив про свою
підтримку ідеї політичної самостійності України [48].
В. Липинський з 1908 р. займався громадсько-політичною діяльністю,
спрямованою до навернення польської та полонізованої шляхти Правобережжя
до українства. В. Липинський усвідомлював, що український народ хоче жити і
буде жити як народ незалежний, що ополяченій шляхті в Україні треба
визначитись: чи буде вона з народом і зійде з позиції колонізаторів, чи буде
опиратися ходові історії. Цю позицію В. Липинський сформулював у брошурі
«Шляхта на Україні: її участь в житті українського народу на тлі його історії»
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(1909) та в інших статтях. На думку автора, шляхта мусить удосконалювати
культурний рівень народу. При цьому полякам і полонізованим українцям не
треба відмовлятись від свого походження, рідної мови, але поступово
переходити на українську культуру, мову, літературу тощо заради ідеї
спільності проживання в Україні та подальшого формування України як
держави. Автор підкреслював: «І нехай нам не кажуть, що ми, повертаючись до
свого народу, до свого материнського кореня, воюємо з Польщею; адже ми
поборюємо в собі не польськість, а лише свої польсько-шляхетські пережитки,
які зробили нас «колоністами» не лише на цій нашій землі, а навіть в історії
Польщі; і в цьому скиданні з себе дірявого історичного лахміття ми йдемо на
Польщу, власне, правдиву» [26, с. 47–50]. В. Липинський наголошував:
«Українцем єсть всякий, хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією» [26,
с. 47–50].
Макс Вебер – видатний німецький вчений-енциклопедист (соціолог,
історик, юрист, філософ, економіст, релігієзнавець, політолог), творча
спадщина якого справило значний вплив на становлення і розвиток сучасної
соціогуманітаристики. Він присвятив багато своїх работі аналізу колоніальної
проблематики.
Творча спадщина М. Вебера величезна, вже більше 100 років наукові
роботи автора вивчають, цитують, критикують, доповнюють представники
різних наук. У список його основних робіт входять такі: «Національна держава
і економічна політика» (1895), «Протестантська етика і дух капіталізму» (1904 –
1905), «Про деякі категорії розуміючої соціології» (1913), «Наука як
покликання і професія» (1918), «Політика як покликання і професія» (1919),
«Зібрання творів по соціології релігії» (1920 – 1921), «Раціональні й
соціологічні основи музики» (1921), «Господарство і суспільство» (1921 –
1922), «Аграрна історія Стародавнього світу» (1923), «Зібрання творів по
соціології і соціальній політиці» (1924), «Зібрання творів про соціальну та
економічну політику» (1924), «Загальна економічна історія» (1924), «Економіка
і суспільство» (1925), «Соціологія держави» (1956) [4; 5; 6; 68; 69; 70]. Одними
з найвідоміших творів М. Вебера стали «Господарство і суспільство», а також
«Протестантська етика і дух капіталізму», в списку 10 кращих соціологічних
книг ХХ століття «Господарство і суспільство» займає 1-е місце, а
«Протестантська етика і дух капіталізму» – 4-е місце.
Дослідженням творів М. Вебера займалися і займаються багато
зарубіжних, а також російських та українських вчених (Г. Аренд, Р. Арон, С.
Бройер, І. Вайс, Ю. Габермас, П. Гайденко, Ю. Давидов, Р. Дарендорф, М.
Доган, А. Дибиров, О. Ігнатьєва, Д. Істон, Д. Катаєв, С. Колберг, Р. Коллінз, О.
Куценко, В. Левандовський, С. Ліпсет, Н. Луман, Г. Майнц, В. Макаренко, М.
Масловський, В. Моммзен, Е. Ожиганов, М. Олевич, Г. Осипов, І. Пакульська,
Т. Парсонс, А. Патрушев, А. Погорілий, А. Прево, Ф. Тенбурк, С. Хантінгтон,
А. Цінгерле, В. Шевчук, В. Шлухтер, Р. Шпакова, М. Елброу та ін.
Багато дослідників вважають М. Вебера одним із засновників сучасної
політичної науки, і з ними можна погодитися. Адже саме завдяки М. Веберу
почала формуватися фундаментальна теоретико-методологічна база політичної
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науки. Використані Вебером дослідницькі підходи і створені ним моделі
соціальних і політичних процесів не втратили своєї актуальності і в наші дні. З
огляду на методологічні основи «розуміючої соціології» і використовуючи її
понятійний апарат, М. Вебер істотно розвинув політичну науку, збагативши її,
перш за все, комплексним дослідженням демократії, оригінальним
трактуванням природи політичної влади, класифікацією типів легітимного
панування, аналізом сутнісних складових політики, системних характеристик і
соціальних функцій політичної влади. Важливою частиною політичного вчення
М. Вебера є запропонована ним в роботі «Протестантська етика і дух
капіталізму» концепція капіталізму (як типу організації суспільного життя), яка
стала яскравою альтернативою марксизму.
М. Вебер глибоко вивчав проблему співвідношення етики і політики. В
рамках цього дослідження він використовував принципи раціональності та
пріоритет духовного (морального) почала (як і при характеристиці капіталізму).
Адже перед політиками завжди ставляться етичні вимоги, однак проблема в
тому, що політики не завжди їх дотримуються (хоча і закликають до цього).
Вчений підкреслював, що головний засіб політики – насильство (політика
спартакізма, більшовизму, різних типів революційного соціалізму і т.п.). Тому,
на думку Вебера, майже закономірними стають приклади, коли новий
псевдодемократический режим, який відкинув свого часу деспотичних
політиків-попередників, починає діяти, використовуючи ті ж самі
(недемократичні) засоби. Важливою суспільно-політичною цінністю для М.
Вебера була нація, становлення і розвиток якої передбачало з’єднання
політичних і правових свобод, а також розвинутої економіки і національної
могутності. У зв’язку з цим М. Вебер був тим вченим, який одним з перших
звернув увагу на політичні партії, розглядаючи їх як ефективний інструмент і
соціальний механізм, що допомагає досягати найважливіші політичні цілі.
Але на сьогодні у творчому доробку М. Вебера залишаються проблеми, які
він розглядав у багатьох своїх творах, але так і не створив цілісної концепції.
Наприклад, колоніальна проблематика так і не була узагальнена самим ученим,
але авторська послідовність, переконлива аргументація і логіка розгляду
проблем імперської політики, політичної та економічної експансії дозволяє
стверджувати, що політичні ідеї М. Вебера у цій сфері є досить зрілими і
можуть бути систематизовані й сформульовані у вигляді завершеної концепції.
Тим більше, що дана проблематика залишається актуальною для сучасної
соціогуманітаристики, а сам Макс Вебер був не тільки політологом-теоретиком,
але й політиком-практиком, що підсилює практичну значимість багатьох його
висновків.
У своїх працях [4; 5; 6; 68; 69; 70] М. Вебер досліджував експансіоністську
зовнішню політику багатьох держав із часів античності, особливості розвитку і
падіння імперій, аналізував успіхи й невдачі імперської політики. Вчений
підкреслював, що економічна експансія не обов’язково супроводжується
експансією політичною. У той же час, відзначав автор, широкі маси населення
схильні недооцінювати той ризик, з яким пов’язана подібна експансія, і
суб’єктивно готові підтримувати імперіалістичну політику своєї держави. Їхня
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надія поліпшити свої справи за рахунок інших держав є тим впливовим
фактором, на якому ґрунтується великодержавна політика.
Відомо, що уявлення М. Вебера про імперську політику і експансію
Німеччини поступово змінювалися від її помірної підтримки до послідовної і
аргументованої критики [59, s. 61-62]. Погляди Вебера на вирішення
національного питання (одного з найважливіших для Східної і Центральної
Європи) також поступово еволюціонували. На самому початку ХХ ст. М. Вебер
перебував під сильним впливом ідей федералізму М. Драгоманова (з яким його
познайомив Б. Кістяківський). Викладена М. Драгомановим у праці «Історична
Польща і великоруська демократія» програма Федералістичної перебудови
Російської імперії сподобалася М. Веберу компромісним рішенням потенційно
вибухової проблеми, Вебер писав, що «велика сила» драгоманівської програми
«відверто полягає в комбінації ідеалів економічних з національними» [70, s.
267]. М. Вебер оцінював ідеологічну трансформацію позиції М. Драгоманова як
перехід від соціалізму до націонал-демократії [70, s. 267], з логікою такої
трансформації він повністю погоджувався. Саме таким був і вектор еволюції
поглядів М. Вебера.
В. Левандовський [23] та А. Погорілий [34] підкреслюють, що М. Вебер не
обмежувався тільки німецьким досвідом політичної модернізації. Коли в
Російській імперії почалася революція 1905 р. М. Вебер, за два тижні вивчив
російську мову, написав про російські події дві брошури («Про буржуазну
демократію в Росії» і «Перехід Росії до уявного конституціоналізму»), в яких
велику увагу приділив українському питанню. Він виявив глибоку обізнаність
про загальну політичну і культурну ситуацію в Україні. Вчений стверджував,
що надання Україні автономії – це питання, яке не хочуть вирішувати навіть
послідовні демократи. Однією з причин цього він вважав, зокрема, політику
колонізації, яку послідовно здійснював в Україні царський режим. М. Вебер
підкреслював, що соціальна структура Російської імперії є головною
перешкодою ліберальному розвитку і європеїзації Росії, він часто посилався на
праці М. Драгоманова, вважаючи його автором, який запропонував
найдемократичніші способи вирішення національного питання в поліетнічній
Європі. В. Моммзен відзначав «вплив Драгоманова на Вебера» і писав, що «і
пізніше Вебер вважав твори Драгоманова основоположними для будь-якого
трактування національних проблем» [59, s. 61-62]. Разом з тим, М. Вебер
дійшов висновку, що Росія, незважаючи на всілякі відступи назад, все ж стане
на шлях «специфічно європейського розвитку», і висловив свою впевненість у
тому, що боротьба учасників демократичних і національно-визвольних рухів не
буде марною [34].
У 1906 р, розглядаючи перехід Росії до уявного конституціоналізму, М.
Вебер аналізує російську політику «найлютішого гноблення України» [69, s.
202], відзначаючи факти сильної і досить успішної русифікації українців [70, s.
259, 269, 271]. Він згадував про заборону в 1876 р. видавати та ввозити
українську літературу і помічав, що «тільки проблема автономії приблизно 30
млн.» українців «є пункт, на якому» спирає подих «навіть у послідовних
демократів» Росії [70, s. 270]. М. Вебер добре знав програмні принципи і
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вимоги різних українських політичних партій (зокрема, Української
демократичної та Української радикальної партії), підкреслюючи, що кінцевою
метою деяких політичних сил є відділення України від Росії та створення
незалежної української держави [70, s. 270]. Макс Вебер підтримував ідею
створення незалежної України і формування українцями своєї власної
незалежної національної держави.
Хід подій в Російській імперії упродовж другого десятиліття XX ст., Її
вступ у Першу світову війну, її експансіоністський натиск на західно-українські
землі лише зміцнили переконання М. Вебера. У своїх численних статтях і
виступах 1915 – 1919 рр., зокрема у статті «Перехід Росії до псевдодемократії»
(квітень 1917 р.), підкреслюється схильність російських політиків до
монгольських практик та їхня прихильність до комунізму. М. Вебера вразило
вороже ставлення росіян до слов’ян і варварське поводження російських військ
на слов’янських просторах, що нагадувало йому середньовічні монгольські
часи. У своїх виступах і публікаціях вчений використовує вирази
«більшовицький солдатський імперіалізм», «мілітаристські масові інстинкти»,
«народний імперіалізм» [68, s. 80], «великоруський шовінізм» [69, s. 122],
«імперіалістична інтелігенція» [68, s. 110] та ін. У 1915 р. Вебер кепкує із
прагнення окремих представників російської інтелігенції до ощасливлення
чужих народів, що знаходиться у кричущому контрасті з невирішеними
культурними завданнями на власній території [68, s. 44].
М. Вебер розрізняє європейські та азіатські колонії Російської імперії. Він
вважав, що європейські колонії Росії мають свою власну і часто більш давню
культуру порівняно з Росією [68, s. 90]. Тому вже у кінці 1915 р. М. Вебер
виступав за створення незалежних національних держав неросійських народів
європейської частини Російської імперії: польського, українського,
литовського, латиського та ін. У багатьох статтях і виступах того часу вчений
розглядав Україну як країну, яка знаходиться в колоніальній залежності від
Росії і ставив її в один ряд із Польщею, Литвою, Фінляндією та іншими
тодішніми колоніями (Індією, Ірландією, Мальтою, Єгиптом, Персією та ін.)
[68, s. 90].
У жовтні 1916 р. М. Вебер знову публічно відстоює ідею незалежної
України [58; 59]. Вчений бачив сутність Жовтневої революції 1917 р. у
встановленні військової диктатури і спростовував тезу, що більшовизм
спирається на «класово свідомі» в європейському розумінні пролетарські маси.
Адже Жовтневий переворот, на його думку, було здійснено «солдатським
пролетаріатом». Росія ж була щиро зацікавлена у продовженні війни, зокрема,
на території України, яку вона «під приводом звільнення» матиме можливість і
далі грабувати та експлуатувати [34; 58; 59]. М. Вебер вважав Російський
імперіалізм явищем постійним, а яку «етикетку» матимуть експансіоністські
домагання Росії – царистську, кадетську або більшовицьку (враховуючи
наслідки) – не настільки важливо.
Отже, аналіз основних геополітичних ідей М. Вебера, колоніальної
проблематики в його творчому доробку, а також творів, концептуально
орієнтованих на українські реалії того часу, показав, що можна говорити про
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теорію імперського експансіонізму М. Вебера, яку необхідно використовувати
для вивчення і пояснення постколоніального стану України, а також для
дослідження сучасних трансформаційних процесів як в Україні, так і в багатьох
країнах світу.
З реформістською критикою колоніальної політики імперіалізму виступав
К. Каутський, ідеолог демократичного соціалізму, автор теорії імперіалізму та
ультраімперіалізму (спрямованої на обґрунтування мирного «вростання»
капіталізму в соціалізм), один з найбільш авторитетних представників
європейського марксизму кінця ХІХ – початку ХХ ст. Оголосивши таку
політику «величезною помилкою», мислитель проповідував відмову від неї,
доводячи, що вона не вигідна (при цьому В. Ленін прагнув довести, що теорія
К. Каутського не має нічого спільного з марксизмом, вважаючи Каутського
зрадником ідеалів марксизму). У праці «Колоніальна політика у минулому і
сьогоденні» (1900) К. Каутський пояснював специфіку імперіалізму, як
прагнення промислово розвинених країн підпорядкувати собі аграрні,
підкреслюючи, що імперіалізм пов’язується з колоніальною політикою, що у
межах імперіалізму політика переплітається з економікою, тому промислово
розвиненим країнам вигідне не тільки економічне, але й політичне
підпорядкування більш відсталих держав.
У праці «Соціалізм та колоніальна політика» (1907) К. Каутський дещо
скоригував ідеї Е. Бернштейна (який визнавав право більш розвинених країн
модернізувати відсталі, виправдовуючи колоніальну політику розвинених
країн, які виконують певну «цивілізаторську місію», прискорюючи
економічний
розвиток
відсталих
народів)
стосовно
колоніалізму,
підкреслюючи, що імперська влада може сприяти розвитку окремих сфер життя
у колоніях, якщо це гарантує зростання прибутків у самій імперії. Автор довів,
що соціалізм вже став економічною необхідністю. Імперіалізм пов’язаний з
політикою колоніалізму, агресії та мілітаризму, тому Каутський закликав
боротися з подібною політикою, встановлюючи демократичні принципи у
міжнародних відносинах.
У праці «Національність та інтернаціональність» (що була написана у 1908
р., а перекладена й опублікована українською мовою у 1915 р. в друкарні Партії
Українських Соціалістів-Революціонерів) К. Каутський аналізує різні аспекти
життя українців, порівнюючи їх з поляками, чехами, словаками, сербами,
хорватами, румунами, німцями. Праця К. Каутського «Національна держава,
імперіалістична держава і союз держав» присвячена аналізу процесів переділу
світу. Автор не тільки виокремлює і характеризує колонії з європейською
культурою, але й наголошує, що колоніальна держава не має стійкості й
згуртованості національної держави, а колоніальні володіння можуть легко
перейти у руки іншої колоніальної держави шляхом захоплення, продажу або
обміну, вирішальним чинником у даному випадку є ступінь військової сили
власників колонії.
Після розгону Установчих зборів у більшовицькій Росії К. Каутський
розкрив сутність більшовизму у своїй брошурі «Диктатура пролетаріату»
(1918), що містила різку критику політики більшовиків, яка суперечила
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принципам демократії. Автор заперечував соціалістичний характер російської
революції через соціально-економічну й культурну відсталість країни та
намагання організувати соціалістичне господарювання насильницькими
засобами диктатури пролетаріату. Автор назвав практики більшовиків
псевдомарксизмом і підкреслив, що треба замінити більшовизм соціалдемократією, адже тільки тоді можна прокласти шлях до процвітання не лише
Росії, але й всієї Європи. В. Ленін відповів книгою «Пролетарська революція і
ренегат Каутський» (1918), в якій пролетарська демократія була протиставлена
буржуазній демократії. Книга К. Каутського «Криза більшовизму» присвячена
критиці більшовицької партії як організації змовників та обґрунтуванню
необхідності демократичних парламентських реформ. У книзі «Тероризм і
комунізм» (1919) К. Каутський підкреслював, що примусове насадження
комунізму порочить саму цю ідею, що Росією правлять не робітники, а нова
бюрократія, свавілля якої базується на насильстві й на позбавленні опозиції
будь-яких прав. Отже, соціалізм в Росії зазнав поразки, а більшовизм переміг.
На цю книгу К. Каутського Л. Троцький відповідає власною книгою «Тероризм
і комунізм. Анти-Каутський» (1920). К. Каутський пише нову книгу «Від
демократії до державного рабства. Відповідь Троцькому» (1921), яка
репрезентувала об’єктивний аналіз та критичну оцінку революційних подій в
Росії. У 1930 р. виходить нова книга К. Каутського «Більшовизм у глухому
куті», а в 1934 р. – «Марксизм і більшовизм: Демократія і диктатура», в яких
автор доводить, що більшовицька диктатура постала на місці царської
диктатури. С. Грабовський зазначає, що ще «наприкінці ХІХ століття
ліберальна й марксистська (Каутський і Бернштейн, а не Ленін-Сталін)
політична думка визначила статус України (вкупі – і Східної, і Західної) як
“колонії європейського типу”» [11].
В. Ленін запропонував власну теорію колоніальної політики в
імперіалістічну епоху. Зокрема, він писав у своїй праці «Ще до питання про
теорію реалізації» (1899 р.) про окраїни, «колонізація яких» отримала
«величезний поштовх в пореформений, капіталістичний період російської
історії. Південь і південний схід Європейської Росії, Кавказ, Середня Азія,
Сибір слугують колоніями російського капіталізму і забезпечують йому
величезний розвиток не тільки вглиб, але і вшир» [24, с. 86]. У статті
«Китайська війна» В. Ленін назвав «політику грабунку колоніальною
політикою». На думку В. Леніна, імперіалізм створив всесвітню систему
колоніального гноблення і фінансового придушення жменькою «передових»
країн гігантської більшості населення Землі. Пізніше В. Ленін підкреслював,
що соціалісти повинні будуть роз’яснювати масам, що ... росіяни, які не
вимагають свободи відокремлення Фінляндії, Польщі, України і т.д., ... чинять
як шовіністи, як лакеї, які покрили себе кров’ю і брудом імперіалістських
монархій та імперіалістичної буржуазії [25, с. 263]. В 1914 р. у своїй
швейцарській промові В. Ленін заявив, що Україна «стала для Росії тим, чим
для Англії була Ірландія, яка нещадно експлуатувалася, не отримуючи нічого
натомість», обґрунтовуючи економічні підстави відокремлення України від
Росії. Це було фактичне визнання негативної ролі російського колоніалізму [20,
МОНОГРАФИЯ

79

ISBN 978-617-7414-15-4

Перспективные достижения современных ученых

с. 28-29], звичайно, текст цієї промови ніколи не публікувався і не цитувався в
СРСР. У праці «Підсумки дискусії про самовизначення» (1916) В. Ленін
наголошував, що Росія ... побила світовий рекорд гноблення націй на основі
імперіалізму, ... грубого, середньовічного, економічно відсталого, військовобюрократичного. Але пізніше він визнав, що захист ним «права націй на
самовизначення» не означає, що він підтримує відокремлення неросійських
теренів від імперії Романових. У творі «Імперіалізм як найвища стадія
капіталізму» (1917) В. Ленін писав, що капіталізм у своїй «монопольній» стадії
не може вважатися «прогресивним», що в колоніях він стає перешкодою, а не
умовою індустріалізації.
Отже, відокремлення колишніх колоній від імперій шляхом національних
антиімперіалістичних революцій є цілком можливим. При цьому В. Ленін
підкреслював, що він мав на увазі не лише заморські імперії, але й Російську,
адже у передмові до першого видання цієї праці він писав, що цензура змусила
його вставити Японію і Корею замість Росії та іншх країн: «Уважний читач
легко підставить замість Японії – Росію, а замість Кореї – Фінляндію, Польщу,
Курляндию, Україну, Хіву, Бухару, Естляндію та інші не великоросами заселені
області» [25, с. 302, 420]. Ці ідеї в реальному житті стали основою політики
Радянського Союзу стосовно країн Азії та Африки, але їх ніколи не
застосовували щодо України та інших республік колишнього СРСР, а попередні
застереження В. Леніна про те, що він писав про Японію, а мав на увазі Росію,
поступово забулись. Незважаючи на згадку про Україну як колонію у праці
«Імперіалізм як найвища стадія капіталізму» (1917), В. Ленін наголошував, що
російський колоніалізм був усе ж таки «проґресивним» і відокремлення було б
економічно шкідливим для неросіян, які повинні були брати участь у
загальноімперській антикапіталістичній революції, а не в національновизвольній та антиімперіалістичній боротьбі [7]. В. Ленін був переконаний, що
соціалісти мають підтримувати «антиімперіалістичні національні революції» в
Індії та Ірландії, але основним завданням соціалістів у підросійській Україні є
об’єднання робітників пригніченої та панівної нації.
С. Величенко підкреслює, що поява ідеї про колоніальний статус України в
працях Бачинського, Порша та Стасюка дозволяє припустити, що вони
розроблялись під впливом Ліста та Каутського. Поняття «колонія» й
«колоніалізм» в Україні почали використовуватись більш активно на початку
ХХ ст., тим більше, що сьомий конґрес ІІ Соціалістичного інтернаціоналу
(1907) засуджував будь-який «колоніалізм» як прояв нерівноправності, не
закликаючи до відокремлення [7].
6.2. Колоніальна проблема в СРСР
А. Річицький (справжні прізвище, ім’я та по батькові – Пісоцький
Анатолій Андрійович) у своїй статті «Од демократії до комунізму» (що була
опублікувана у київській газеті «Червоний прапор» ще у грудні 1919 р. – січні
1920 р.) нагадав думку В. Шахрая та С. Мазлаха з їхньої книжки «До хвилі» про
те, що російських большевиків усе одно вигнали би з України і без німців,
підкресливши, що ці автори правильно оцінили умови української революції і
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їхній прогноз збувається зараз. Саме тому, на думку А. Річицького, основним
завданням комунізму в Україні зараз є виривання російського пролєтаріату зпід впливу імперіалістичних тенденцій та буржуазного русофільства,
виплеканих у ньому тривалим пануванням Росії над Україною. У своїй статті Ш
Інтернаціонал і колоніальна проблема (яка була опублікована у Київському
часописі «Червоний прапор» (№20-21) 12 червня 1920 р.) А. Річицький
зазначав, що спадщина імперіалізму – колоніальна й національна проблема
лягає на плечі пролетаріату, адже дані проблеми вирішені лише декларативно,
на рівні формул «самовизначення націй» та «признання за колоніями і
нерівноправними націями права на державне відокремлення». Автор
підкреслив, що від подібних декларацій та формул треба перейти до конкретної
постановки та реалізації даних питань у програмах комуністичних партій
пригнічених народів напівколоній та колоній. Він звертає увагу на те, що
програма Російської Комуністичної Партії – це програма пролетаріату
метрополії, а програма Української Комуністичної Партії – це програма
пролетаріату колонії та найбільш пригніченої нації.
А. Річицький викладає свої пропозиції щодо вирішення колоніальної
проблеми в Україні. Зокрема, автор підкреслював, що економічний розвиток
України суттєво гальмувався її колоніальною експлуатацією з боку
імперіалистичної Росії, довівши український народ до нечуваного поневолення
й гніту. Щоб подолати такі негативні наслідки потрібно дати належне
розвязання національної проблеми в Україні, підтримуючи незалежність і
самостійність економічного й політичного врядування Української
Соціалістичної Радянської Республіки (виходячи з принціпу самовизначення
націй). Автор порівнював особливості постановки й вирішення національного
питання у програмах болгарських та українських комуністів, стверджуючи
подібність їхнього бачення шляхів вирішення національно-колоніальних
проблем. А. Річицький завершує свою статтю сподіванням, що Слово III
Інтернаціоналу не розійдеться із Ділом. У статті «Господарство і культура» (що
була опублікована у київській газеті «Червоний прапор» 11 липня 1920 р.)
автор критикує психологію «общерусских» комуністів, називає «окраїни» Росії
колоніями, де живуть пригнічені Російською імперією народи, підкреслюючи,
що розпад системи імперіалізму пов’язаний з розпадом колоніальних держав, а
той, хто цього не розуміє, є утопічним революціонером.
У 1927 – 1929 рр. за редакцією А. Річицького був виданий «Капітал»
українською мовою, він написав також кілька праць із новітньої історії України
(«Центральна Рада від лютого до жовтня» (1928); «Нарис з історії української
революції» (1930); «Національне питання доби наступу соціалізму» (1931); «Від
демократії до комунізму» (1931) та ін.), в яких він чітко викладає свою думку
про те, що «між лютим та жовтнем 1917 року Україна надає нам приклад
буржуазно-демократичної революції в пригнобленій колонізованій країні» [35,
с. 23-24], адже Україна упродовж 1917 – 1919 рр. намагалась вивільнитися не
тільки від примусового зв’язку з Росією (на підставі самовизначення
української нації), але й від шкідливої та реакційної політики російського
комунізму відносно України. У листопаді 1933 р. А. Річицькому було висунуто
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звинувачення як члену націоналістичної контрреволюційної організації, яка
нібито прагнула відірвати Україну від Радянського Союзу та перетворити її на
колонію чужоземного імперіалізму, у квітні 1934 р. він був страчений.
Створена 22 – 25 січня 1920 р. Українська комуністична партія стала
першою політичною організацією, яка у своїх програмних документах
визначила Україну колонією радянської Росії. Цей колоніалізм проявлявся як у
практиці переселення російських робітників в українські міста у якості
колоністів (що ставали потужною соціальною базою вже російсько-радянського
колоніалізму), так і в економічній експлуатації. У меморандумі УКП 1920 р. до
Ш Інтернаціоналу вона визначила Україну як колонію Росії та напівколонію
європейського капіталу, яка була менш розвиненою, ніж Росія, але розвивалася
швидше. Подальший розвиток України, як економічно експлуатованої
російської
колонії,
залежав
від
звільнення
від
Росії
шляхом
«антиімперіалістичної революції» на чолі з власною національною
комуністичною партією. Українські комуністи між 1918 і 1925 роками засудили
колоніальну експлуататорську природу російського більшовицького режиму і
бачили Україну як члена Європейської соціалістичної конфедерації.
Скоротившись до 150 членів 1924 р., УКП саморозпустилася у 1925 р., але
партійні та безпартійні українці, що критикували політику Москви щодо
України, продовжували розглядати цю політику в «колоніальних» термінах. У
1920-ті рр. радянська влада практично не контролювала в Україні розвиток
національного дискурсу в культурній сфері [7].
У 1922 р. у Харкові вийшов перший нарис історії України («Історія
українського народу») О. Єфименко, яка визначала підросійську Україну
царської доби як колонію (це видання підготував до друку Д. Багалій [15, с.
163-165], який додав до тексту авторки власний нарис української історії ХІХ
ст.
С. Величенко наголошує, що радянська Українська національна держава
мала слугувати моделлю для Європи так само, як радянські азійські республіки
слугували моделями для Азії, то таким чином, як і вони, Україна повинна була
мати «колоніальне минуле». А відтак, у контексті «боротьби проти
імперіалізму» українські історики могли публікувати свої дослідження з
української економічної історії, пов’язані з колоніальною проблематикою.
Передусім слід назвати праці М. Слабченка, О. Оглоблина, К. Воблого, а також
«Записки соціально-економічного відділу ВУАН» (1923 – 1927) [7].
Зокрема, М. Слабченко був одним із лідерів державницького напрямку
української науки 1920-х рр., він створив власну схему історії України, успішно
поєднуючи соціологічні, історичні, політико-правові підходи при вивченні
історії України. У його працях («Господарство Гетьманщини ХVII – XVIII ст.»,
тт. І-IV (1922 – 1928); «Матеріали до економічно-соціальної історії України
XIX ст.», Т.1 (1925); «Матеріали до економічно-соціальної історії України
XIX ст.», Т.2. (1927)) аналізувався економічний розвиток України в контексті її
колоніального статусу. У 3-му томі «Матеріалів до економічно-соціальної
історії України ХІХ ст.» М. Слабченко планував дослідити Україну як об’єкт
французького та російського колоніального суперництва, але цей том
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залишився неопублікованим [37, с. 54]. На основі лекцій, прочитаних у серпні
1927 р. для вчителів трудових шкіл, вчений опублікував працю «Боротьба за
системи землеволодіння і форми господарства в Україні XIX – XX ст. (1927),
кінцевий розділ якої називався «Спроби перетворити Україну у колонію».
Ще до впровадження політики українізації М. Слабченко першим в Одесі
почав викладати університетські предмети виключно українською мовою,
намагався запровадити українознавчі дисципліни, радів кожній друкованій
праці, що публікувались в Одесі українською мовою. Але, на жаль, М.
Слабченко став одним із тих науковців, яких оголосили носіями «українського
буржуазного націоналізму» і засудили за справою «Спілки визволення
України» (СВУ).
М. Хвильовий у 1926 році таким чином сформулював свою радикальну
позицію: «Геть від Москви!»; «Дайош Європу! Ви питаєте, яка Європа? Беріть
яку хочете: минулу чи сучасну, буржуазну чи пролетарську, вічну чи мінливу».
О. Оглоблин (який із 1919 р. викладав історію та українознавство у
київських школах) писав у своїх працях («До історії будницької промисловости
за часів Хмельниччини» (1926); «Проблема української економіки в науковій і
громадській думці ХІХ – ХХ в.» (1928); «Московська теорія Ш Риму в ХVІІ –
ХVІІІ ст.» (1951); «Українсько-московська угода 1654 р.» (1954); «Думки про
сучасну українську совєтську історіографію» (1963); «Проблема схеми історії
України ХІХ-ХХ ст.» (1970); [32, с. 172, 220]) про характерні особливості
колоніального імперіалізму, про внутрішні та зовнішні колонізаційні процеси,
про українську колонізацію Слобідської України, про особливості московської
імперії, про колоніяльний характер економічної політики царської Росії щодо
України, про те, як економіку радянської України нівелювали до рівня
російської колонії. О. Оглоблин наголошував, що ще українські поміщики (які
цікавились специфікою стосунків імперської столиці та південних губерній) у
1820-х рр. дивувались, чому економічна політика Російської імперії не сприяє
економічному розвитку «Малоросії» (тобто Чернігівській, Полтавській і
Харківській губерніям), чому податки, а також маршрути залізниці надають
переваги виключно мешканцям губерній центральної Росії. У 1930 – 1931 рр.
вченого переслідували й арештовували представники ОДПУ.
С. Величенко підкреслює, що у працях М. Редіна («За більшовицький
поворот у викладанні історії» (1931); «Історія України» (1932)) та його колег
ключова роль відводилась внутрішній еволюції українських земель і впливам
західноєвропейського капіталу на розвиток української економіки, а
колоніальний статус України вважався наслідком її незбалансованого розвитку.
Автори подібних досліджень доводили, що реакційний російський колоніалізм
перешкоджав економічному поступу колоній, не сприяючи ні промисловому, ні
сільськогосподарському розвиткові України. Хоча в окремих радянських
історичних працях 1930-х років йшлося про те, що російський капітал певним
чином впливав на розвиток колоніальних українських земель, адже саме він
вважався тією силою, яка до 50-х рр. ХІХ ст. витіснила українських купців та
крамарів із внутрішнього ринку [7].
С. Величенко підкреслює, що до 1934 р. відсутність офіційних принципів
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та широкі інтерпретаційні рамки зробили колоніалізм в українській історії до
1917 р. цілком прийнятним предметом дослідження. Цікаво, що Т. Скубицький
був засуджений за заперечення колоніального статусу України й був змушений
відмовитися від своїх поглядів (див.: Резолюцію ради українського товариства
істориків-марксистів за 30 жовтня 1930 р. [7; 41, с. 27-40]. С. Величенко
зазначає, що до 30-х рр. ХХ ст. українські радянські історики приділяли увагу
модерній економічній історії й зображували царську Україну як колонію. Але
партія врешті-решт зупинила їхні спроби створити схему національної історії з
«проґресивною» національною буржуазією, яка очолювала українську
антиімперіалістичну революцію проти Росії.
Відповідно до теорії, яку запропонував А. Жданов у 1936 р., щоб
виправдати входження Грузії та України до складу Російської імперії, він
стверджував, що географічно нежиттєздатні держави вважали за краще «менше
зло», яке обіцяла їм інтеграція в Російську імперію, набагато гіршими були
варіанти опинитися під польським або османським пануванням (через
відмінність релігійних вірувань).
Дослідження вчених, опубліковані у 1941 – 1945 рр. віддзеркалювали
тимчасове толерантне ставлення до проявів неросійських патріотизмів,
продовжували розрізняти капіталізм, який сприяв розвиткові українських
земель, і царську політику, що колонізувала Україну, проте вже не
характеризували українську дрібну буржуазію як «антиколоніальну» чи
«проґресивну», як це було репрезентовано у попередніх дослідженнях [3, с. 174,
198; 13, с. 122, 162-163].
Й. Сталін був переконаний, що неросіяни були політично пригніченими до
1917 р., але у їхніх регіонах не припинявся економічний розвиток. У 1918 р. він
уперше заявив, що неросійські «буржуазні націоналісти» колишньої імперії
Романових є «реакційними» й, відповідно, не є тими, хто може вимагати «права
на самовизначення» [7]. У 1920 р. Й. Сталін пояснював, що Росія та її
«прикордонні реґіони» є економічно взаємозалежними, і тому радянський уряд
має протистояти будь-яким спробам відокремлення цих реґіонів як
«контрреволюційним», оскільки без Росії вони приречені стати жертвою
«імперіалістичних» сил, маючи на увазі західноєвропейські країни [7]. Нові
сталінські ідеї з’являються у промовах, виголошених більшовицькими лідерами
влітку 1920 р. в Україні, з метою обґрунтувати леґітимність власного правління.
У промовах, виголошених у 1921 – 1924 рр., Сталін ставив Україну на такий
самий рівень промислового розвитку, як і центральну Росію, що передбачало,
що Україна не є колонією [7]. Прагнення Й. Сталіна подолати
«напівколоніальну залежність Росії перед Жовтневою революцією» і
«залежність російського царизму та буржуазії від Заходу» було відображено у
«Короткому курсі історії ВКП (б)» (1942) [7].
Отже, із середини 1930-х років урядова пропаганда робить поворот – від
месіанства («світова революція») до імперськості («великий російський
народ»). Прославлення «ленінсько-сталінської дружби народів нашої країни»
на практиці поєднувалося з непомірним вихвалянням одного народу як
«старшого брата» і тим самим приниженням інших народів. Колоніальну
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політику царизму, загарбницькі війни, визвольні рухи народів СРСР починали
поступово замовчувати, а Радянський Союз все частіше став виступати як
спадкоємець старої Росії.
З одного боку, радянські ЗМІ говорили про участь у захисті Батьківщини
воїнів усіх національностей, з іншого – про подвиг саме російського солдата.
У повоєнні роки шовіністична кампанія посилилася. У підручниках, випущених
до війни, чесно писали про завойовницьку політику царського уряду. Правда,
ще в середині 1930-х років почали говорити, що завоювання Росією було для
народів окраїн Російської імперії «найменшим злом». Тепер же в хід була
пущена універсальна і в більшості випадків брехлива формула про
«добровільне приєднання». Народні рухи, спрямовані проти царського
колоніалізму, почали розглядатися як антиросійські та реакційні.
С. Величенко зазначає, що після 1945 р. радянські історики або взагалі
припинили визначати Україну як колонію, або використовували термін
«напівколонія» для визначення її статусу до 1917 р. У відповідності до
офіційного тлумачення підкреслювалось, що, незважаючи на політичні й
культурні утиски, Україна все ж таки отримувала економічні переваги як
частина царської Росії. У межах офіційної марксистської схеми це означало, що
Україна не мала економічної бази для «проґресивної національної буржуазії»,
сепаратистського націоналізму та самостійної комуністичної партії. Відповідно,
єдиним леґітимним представником українських інтересів 1917 р. була
більшовицька партія, яка очолила соціалістичну революцію. Деякі повоєнні
історики стверджували, що Росія сприяла розвитку України, а чужоземний
капітал, навпаки, був її головним експлуататором, при цьому взагалі не
згадуючи про те, що політика царського уряду могла якось перешкоджати
розвиткові України [7].
Праці О. Голобуцького, К. Дубини, Й. Касименка, О. Хромова та ін.,
опубліковані після 1945 року, визначали підросійську Україну як
«напівколонію», якій, попри її форсовану інтеґрацію до складу імперії й
політичні репресії, був властивий «проґресивний» економічний розвиток. Якщо
«ліберальна» версія цієї інтерпретації вказувала, що політичний статус України
перешкоджав її економічному розвиткові, то «жорстка» версія вже
стверджувала, що несприятливий вплив позначався лише на важкій
промисловості, а загалом Україна відчувала лише переваги від її місця у
імперському розподілі праці. Обидві версії визначали Західну Україну як
австрійську «колонію» й були схильні більше звинувачувати чужоземний
капітал, ніж Росію, в «експлуатації» та в тому, що українська економіка не
досягла вищого рівня розвитку [7]. У «Тезах до трьохсотріччя возз’єднання
України з Росією» (1954) було використане поняття «напівколонія».
Соціолог А. Хитров підкреслював, що білоруси й українці вважались не
інородцями, а «росіянами», у праві вважатися окремими народами влада їм
відмовляла, мови їх вважалися діалектами великоросійської мови. Національна
інтелігенція українців та білорусів десятиліттями боролася за визнання своїх
народів самостійними етносами. В. Стус дуже влучно зазначив у своїй
«Пам’ятці для українського борця за волю», що «деколонізація СРСР – єдиний
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гарант миру в усьому світі» [43].
Належною відповіддю російсько-радянському імперському домінуванню в
добу СРСР став потужний деколонізаційний рух кінця 1980-х – початку 1990-х
років [7]. Великий внесок у цей рух зробили українські шістдесятники,
дисиденти, члени Хельсинської групи.
6.3. Постколоніальні дослідження вчених української діаспори
Вчені, які представляють східну і західну українську діаспору, давно
обговорюють питання, пов’язані з колоніальним минулим і постколоніальним
сьогоденням України. Вони підкреслюють, що актуальність постколоніальних
досліджень на початку ХХІ ст. тільки зростає. Дуже важливими є проблеми,
пов’язані з постколоніальними питаннями, що виникли в українському
суспільстві після 1991 р, а також із процесами деколонізації українського
суспільства. Ці проблеми були викликані крахом колоніальної системи і
створенням постколоніального простору, що стало одним з найважливіших
подій XX століття. Ми пропонуємо розглядати феномен колоніального
панування через призму імперської організації соціуму.
Різноаспектний аналіз колоніального минулого українського народу та
інших народів світу представлений у дослідженнях таких вчених, як Д.
Андрієвський, С. Величенко, Б. Винар, В. Голубничий, Г. Грабович, О.
Грабович, С. Єкельчик, М. Кирчанів, Б. Кравців, В. Кравченко, Т. Кузьо, Е.
Маланюк, О. Мотиль, О. Оглоблин, М. Павлишин, Н. Полонська-Василенко, О.
Субтельний, М. Шаповал, Ю. Шерех, М. Шкандрій, Р. Шпорлюк та ін. [18; 57;
60; 64; 65; 66; 67]. Наукові праці представників західної української діаспори
(де антиколоніальні мотиви були актуалізовані ще в епоху національного
пробудження українців (кінець XIX ст. – початок ХХ ст), а постколоніальний
дискурс затверджувався в процесі полеміки з імперським і неоколоніальним
дискурсом) сьогодні стали базою для нових постколоніальних досліджень в
Україні. М. Шкандрій підкреслює: «мені здається абсолютно очевидним, що
постколоніальні дослідження ... є тією ділянкою, на яку слід звернути увагу
українських вчених. Концепти, методи, ідеї і зразки, запозичені з
постколоніальних досліджень, можуть відчутно стимулювати аналіз
українського культурного досвіду» [65, р. 83].
Вчені, які представляють східну і західну українську діаспору, створили
досить великий масив цікавих книг. Деякі дослідження представників західної
української діаспори з’явилися набагато раніше 1970 – 1980 рр, зокрема, можна
назвати книги: 1) М. Шаповала («Велика революція і українська визвольна
програма» (1928), «Міжнаціональний стан українського народу» (1934)); 2) Є.
Маланюка («Нариси з історії нашої культури» (1954), «Малоросійство» (1959),
«Книга спостережень» у двох томах (1962, 1966)); 3) Д. Андрієвського
(«Російський колоніалізм і совєтська імперія» (1958)); 4) Б. Винара
(«Економічний колоніалізм в Україні» (1958), «Українська промисловість:
Студії совєтського колоніалізму» (1964), «Матеріали до історії економічних
досліджень в еміграції: 1919 – 1964» (1965)); 5) В. Голубничого («Три лекції
про економіку України» (1969)) та ін.
МОНОГРАФИЯ

86

ISBN 978-617-7414-15-4

Перспективные достижения современных ученых

Ще в 1950-ті – 1960-і роки на сторінках діаспоральних газет, журналів і
наукових книг утвердилася ідея про стійкі коннотації між російським
імперіалізмом і радянським колоніалізмом. У 1980-х – 1990-х роках до
(пост)колоніальної парадигми звернулось багато вчених (що представляли
західну українську діаспору), які заклали основи (пост)колоніальних студій в
українській соціогуманітаристиці.
У 1980-х – 2000-х роках були видані праці: 1) М. Шкандрія «Літературна
політика і літературні дебати в Україні, 1971 – 1981 рр. Україна після Шелеста»
(1983); «Микола Хвильовий. Культурний ренесанс в Україні. Памфлети»
(1986); «Модерністи, марксисти і нація: українська літературна дискусія 1920-х
років» (1992); «Росія і Україна. Література і дискурс імперії від часу Наполеона
до постколоніальної епохи» (2002); 2) М. Павлишина «Постколоніальні
особливості сучасної української культури» (1992); 3) О. Мотиля «Від
імперського розпаду до імперського колапсу: падіння радянської імперії у
порівняльній перспективі» (1992); «Дилеми незалежності: Україна після
тоталітаризму» (1993); 4) Г. Грабовича «Українознавство: формування
контексту» (1995); 5) Т. Кузьо «Україна: державне і національне будівництво»
(1998); 6) С. Єкельчика «Націоналізм український, білоруський і словацький»
(1998); «Сталінська імперія пам’яті: російсько-українські відносини в
радянській історичній уяві» (2004); 7) С. Величенка «Проблема російського
колоніалізму в українській науковій думці» (2002); «Постколоніалізм і
українська історія» (2004).
Відомий російський учений, представник східної української діаспори М.
Кирчанів зазначає, що початок 1990-х рр. було ознаменовано глибокою
політичною та економічною кризою у Східній Європі, яка зруйнувала СРСР і
ліквідувала радянську колоніальну імперію [18]. Автор аналізує у своїх працях
співвідношення між політичним транзитом і постколоніальною теорією,
підкреслюючи, що після 1991 р. літературні критики (представники західної
української діаспори), використовуючи «колоніальний дискурс-аналіз»,
застосовували термін «постколоніальний» щодо незалежної України, що
передбачає її колишній колоніальний статус [66, pp. 3-76, 133-145]. М. Кирчанів
підкреслює, що політичні аналітики, які представляють західну українську
діаспору, також визначають Україну до 1991 р. як колонію, вказуючи на
невтішні наслідки російського правління в Україні вже після 1991 р., на
загрозу, яку представляє залежність України від російських енергоносіїв, а
також на схожість України з колишніми колоніями «третього світу» [57, pp. 16,
63; 60, pp. 99, 127].
Вчені, які представляють українську діаспору, аналізують процеси
формування національного дискурсу, конструювання української національної
ідентичності в контексті імперської історії, особливості процесів деколонізації,
які є основою стабільності суспільно-політичної, економічної та
соціокультурної систем держави.
Одним з найважливіших завдань, що стоять перед сучасним українським
суспільством, є деколонізація ментальності, світогляду, самосвідомості
громадян України. Адже сьогодні багато сфер сучасного українського
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суспільства потребують деколонізації і європеїзації. У зв’язку з цим вивчаються
запропоновані в рамках українознавства підходи до оптимізації процесів
деколонізації. У сучасних умовах процес деколонізації українського
суспільства залежить від активізації соціальної відповідальності, індивідуальної
і колективної суб’єктності, від уміння позбутися колоніальних комплексів і
стереотипів, а також від здатності політиків і громадян знаходити адекватні
шляхи вирішення постколоніальних проблем в різних сферах життя.
Отже, вчені, які представляють східну і західну українську діаспору,
довели, що колонії були потужними стимулами для розвитку і збагачення
Російської імперії, що колоніальна політика завжди здійснювалася з
використанням потужної ідеологічної бази та інструментів масової пропаганди.
Проведене дослідження дозволило виявити простір загальних уявлень вчених
західної і східної української діаспори з приводу колоніального статусу
України: 1) обидві групи вчених вивчають колоніальне минуле і
постколоніальне сьогодення України; 2) і перша, і друга група вчених доводить,
що колоніальний та антиколоніальний дискурси поєднувалися в історії
України, відображаючи як тенденції формування національної ідентичності та
прагнення до створення національної держави, так і спроби «вписати» лояльні
настрої в загальноімперський контекст; 3) обидві групи вчених вважають, що в
рамках
української
культури
«відкрився»
вже
досить
великий
постколоніальний простір.
6.4. Постколоніальні дослідження в Росії
Колоніальна, неоколоніальна і постколоніальна проблематика аналізується
в книгах, статтях і дисертаційних дослідженнях таких російських вчених, як
С. Абашин, Д. Абдурахманов, А. Авторханов, Е. Александренков, В. Антонова,
В. Аравін, А. Ашкеров, М. Болховітінов, Г. Бондаревський, А. Борисов,
О. Борисова, В. Булдаков, С. Бичков, М. Волков, В. Вревський, В. Високова,
В. Гаврилюк, Ш. Гапур, І. Герасимов, С. Глєбов, Н. Глібова, А. Гордон,
П. Горохов, К. Грігоріч, А. Гриньов, М. Денисенко, Г. Дерлугьян, Р. Дзарасов,
Е. Дробишева, С. Євсєєв, М. Єрофєєв, О. Журба, О. Зубковська, В. Іноземцев,
І. Іонов, А. Істомін, А. Ківа, Г. Кім, М. Кирчанів, І. Кузьменко, Е. Кульпин,
А. Кустарьов, М. Лебедєва, Т. Литвинова, С. Лур’є, Р. Ляпунова, В. Майоров,
В. Малахов, К. Малаховський, О. Малинова, О. Марченко, Б. Межуєв,
І. Меліксетова, О. Міллер, Г. Мирський, М. Мнацаканян, М. Могільнер,
М. Момот, В. Морозов, М. Нікітін, В. Ніколаєв, А. Озадовський, Д. Олейников,
Ю. Орлицький, М. Очков, П. Павлов, С. Пале, А. Панкратова, Є. Пітерська,
І. Побережник, О. Подвінцев, Г. Померанц, Є. Примаков, М. Равва, А. Ремньов,
Г. Речапова, А. Рудницький, В. Ринкова, Л. Саприкін, А. Семенов, С. Срібний,
С. Сєров, О. Сидорова, В. Скоров, І. Соколовський, Ю. Степанчук, В. Суботін,
Н. Суворова, С. Тимофеєв, М. Тлостанова, С. Толкачов, В. Тольц, Е. Туєва,
С. Фаязова, Т. Філіпова, Е. Хабібова, В. Цимбурський, Н. Челінцева,
Е. Чемякін, П. Черкасов, Н. Щербакова, О. Еткінд та ін.
Аналіз даних досліджень показує, що постколоніальний дискурс у сучасній
російській соціогуманітаристиці проявляється у різних формах і текстах
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(переважно виконаних у сфері філософії, літературознавства, історії,
політології та культурології). У цих текстах розглядаються основні положення
постколоніальної
теорії,
аналізується
специфіка
доколоніального,
колоніального і постколоніального періодів в історії людства, а також
культурна спадщина колоніалізму й імперіалізму.
Зокрема, праці І. Іонова присвячені теоретичному осмисленню імперського
і постколоніального дискурсу в формуванні образу Росії на Заході [17]. О.
Сидорова та С. Толкачов аналізують літературознавчі аспекти постколоніалізму
[38]. Р. Дзарасов вивчає проблематику насадження відсталості і залежного
розвитку в колоніальний і постколоніальний періоди. Праці В. Антонової, М.
Момота, В. Тишкова, М. Тлостанової, Е. Хабібова присвячені проблематиці
мультикультуралізму і можливості застосування постколоніального дискурсу
щодо пострадянського простору [30; 45; 46].
О. Еткінд досліджує практики внутрішньої колонізації Росії [44]. М.
Тлостанова, вивчаючи особливості колоніальності влади у контексті
деколоніального повороту, підкреслює, що «колоніальність переживе
колоніалізм». При цьому вона нагадує твердження Н. Мальдонадо-Торреса про
те, що колоніальність стосується довгострокових структур влади, які виникли в
результаті колоніалізму і визначають культуру, працю, межсуб’єктні відносини,
продукування знання, що колоніальність переживе колоніалізм, оскільки вона
залишається живою у книгах, в академічних умовах, у культурних патернах, у
здоровому глузді й у самосприйманні людей, у їхніх надіях і сподіваннях та в
багатьох інших аспектах сучасного життя. Адже глобальна колониальність є
культивацією та підтримкою онтологічної, економічної, соціальної, расової,
гносеологічної залежності [46].
М. Тлостанова вважає Росію квазізахідною субалтерною імперією (термін
«субалтерн» зустрічається у філософії А. Грамші, вперше це поняття виникло
як характеристика молодших офіцерів і тих, хто перебуває у стані
пригноблення). В. Морозов аналізує Росію як імперію-субалтерн у
європоцентричному світі, тобто Росія може розглядатися і як імперія, і як
субалтерн, який чинить опір гегемонії Заходу. М. Кирчанів доводить у своїх
працях, що Російська Федерація є спадкоємицею СРСР (тобто Радянської
Імперії), що радянська політика в УРСР була колоніальною, а сучасна Україна є
класичною постколоніальної країною.
Досить часто російські автори пишуть про те, що і влада царів, і влада
більшовиків мала імперський, колоніальний характер, що Росія проводила
колоніальну політику і мала власні колонії, що крах СРСР необхідно
розглядати як розпад імперії, але розуміння цієї події як розпаду колоніальної
імперії зустрічається набагато рідше [22, с. 188]. Інтерпретація сучасного стану
Росії, України, інших країн СНД і Східної Європи як постколоніального
«послідовно відкидається в сучасній Росії» [53, p. 41].
І. Рогов зазначає, що для сучасного російського «ура-патріота» образливо
зустрічати в текстах поважаних дослідників, наприклад, М. Восленського і Д.
Лівена натяки на колоніальний характер Російської імперії і Радянського
Союзу. При цьому часто не враховується, що і влада більшовиків, і влада царів
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мала імперський, колоніальний характер. А. Ремньов підкреслює, що Російська
імперія намагалася уникати поняття «колонія», називаючи колонії окраїнами.
При цьому всі окраїни повинні були бути потенційно здатними надійно злитися
з російським державним ядром. Таким чином, колоніальний дискурс в
Російській імперії був під забороною, що зумовлювалось прагненням
підкреслити відмінність територіальної цілісності «єдіной і нєдєлімой» Росії від
заморських колоній європейських держав. Відомо, що ще у 1860-х рр.
формулюється свого роду надзавдання, тобто новий курс на створення «єдиної і
неподільної» Росії з центральним російським державним ядром, оточеним
окраїнами. Однак ці окраїни згодом повинні були обрусіти і злитися із
серцевиною імперії, її внутрішніми губерніями, населеними етнічними
росіянами. Навіть Російський Туркестан, на думку А. Снесарева і Д. Васильєва,
не вважався колоніальною окраїною держави, адже панувала думка, що це була
особлива національна територія, яка прагнула до органічного злиття з іншими
частинами імперії. Російська імперія так визначала статус своїх азіатських
окраїн: землі Азіатської Росії – це невід’ємна і невіддільна частина нашої
держави – в той же час і єдина наша колонія. Як зауважив Д. Лівен (який
вважав Росію імперією з 1550-х років, тобто після завоювання казанського
ханства), «російському колоністу було важко відповісти на питання, де, власне,
закінчується Росія і починається імперія?» [7]. Саме тому сучасні російські
дослідники прагнуть знизити негативне ідеологічне навантаження на сам
термін, щоб поняття «імперія» виглядало більш респектабельним.
Щоквартальний науковий журнал «Ab Imperio» репрезентує дослідження,
присвячені не тільки постколоніалізму, але й новій імперській історії,
націоналізму і національним рухам на пострадянському просторі.
С. Лурьє наголошує у своїй книзі «Імперія як доля», що потрібно виходити
з того, що імперія є благом, що імперія – це не тільки наше минуле, але й наше
майбутнє. Адже будь-які народи, що увійшли у сферу Російської імперії чи
СРСР, навіть завойовані, вважаються звільненими. Росіяни мають усвідомити
своє лідируюче становище у світі. Росіяни не мають особливих
асиміляторських здібностей, коли вони не перебувають в ситуації імперського
будівництва. Адже Росія як «світ» не знає меж – вона всюди, де поселяться
росіяни.
Російські дослідники продовжують традицію критичного аналізу в сфері
постколоніальних досліджень, зокрема, у сучасній Росії чітко простежується
виражений антиліберальний характер антиколоніальної критики Заходу. В
рамках постколоніальних досліджень в Росії були сформовані важливі
концепти, пов’язані із сучасною активізацією неоколоніалізму, з культурними
практиками виключення, домінування і контролю, з деколоніальним
поворотом, з постколоніальними і деколоніальними установками, із вивченням
колоніальної залежності та пост-залежності. Хоча, як зазначають самі
дослідники, нових цілісних постколоніальних концепцій ще не було
запропоновано.
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6.5. Постколоніальні студії сучасних українських вчених
У 1990-ті роки в Україні були опубліковані книги з чіткими
антиколоніальними мотивами: Р. Іваничук у своїх романах «Орда. Псалом»,
«Яничари», «Ренеґат» переосмислює важкий період української історії,
пов’язаний з активізацією антиукраїнської політики у період правління Петра І;
Є. Гуцал у своїй збірці «Ментальність орди» автор нівелює імперський міф,
сформований у контексті російської націоналістичної традиції, який стверджує,
що українці є невід’ємною складовою російської нації; Ю. Андрухович у
своєму романі «Московіада» критикує спосіб життя та ідеологію радянської
імперії.
Відомо, що на початку 1990-х рр. постколоніальні дослідження виходять за
межі «орієнталізму» і розширюють свої концептуальні рамки. До предметного
поля постколоніальної теорії залучаються «дослідження антиімперських
стратегій та ідеологій, питання глобалізації, багатокультурності й аналіз різних
форм підпорядкування – національного, расового, гендерного, класового,
генераційного» [12, с. 8] та використання «влади як знання» (М. Фуко).
На початку 1990-х років 8 з 13 українських політичних партій у своїх
програмах визначали Україну як експлуатовану колонію [7]. Політичні
аналітики також визначають Україну до 1991 р. як колонію, вказуючи на
невтішні наслідки російського правління в Україні після 1991 р., на загрозу, яку
становить залежність від російських енергоносіїв, і привертали увагу до
подібностей між Україною та колишніми колоніями «третього світу». Проте
вони поки що не намагаються аналізувати українсько-російські стосунки в
категоріях «теорії залежності» (dependency theory) і не розглядають російський
«неоколоніалізм» після 1991 р. як проблему [7].
У постколоніальних дослідженнях сучасних українських науковців,
письменників та поетів пропонуються нові методологічні підходи для вивчення
форм імперської експансії, історії колоніалізму й імперіалізму загалом, а також
різноаспектний аналіз колоніального минулого України та інших народів і
держав (Д. Андрієвський, С. Андрусів, Ю. Андрухович, О. Баган,
М. Богачевська-Хомяк, М. Брайчевський, Л. Валюх, С. Величенко, Б. Винар,
В. В’ятрович, Я. Гарасим, О. Гнатюк, В. Голубничий, Г. Грабович, О. Грабович,
С. Грабовський, С. Гречанюк, Я. Грицак, Р. Гром’як, Т. Гундорова, Т. Гунчак,
С. Дацюк, І. Денисюк, І. Дзюба, В. Долід, В. Дончик, С. Єкельчик,
М. Жулинський, О. Забужко, Л. Залізняк, Н. Зборовська, П. Іванишин,
Г. Касьянов, С. Квіт, В. Кебуладзе, М. Кирчанів, С. Кісельов, О. Кісь, Г. Клочек,
Р. Корнієнко, Л. Костенко, Ю. Кравинська, В. Кузін, Т. Кузьо, С. Кульчицький,
Б. Лановик, Ю. Луцький, Є. Маланюк, Л. Масенко, В. Моренець, О. Мотиль,
М. Наєнко, С. Павличко, М. Павлишин, В. Панченко, В. Паращич,
В. Пахаренко, О. Пахльовська, Л. Питльована, Н. Плюта, А. Погрібний,
Ю. Покальчук, Я. Поліщук, Н. Полонська-Василенко, Л. Потапенко, О. Реєнт,
І. Розпутенко, М. Розумний, М. Рябчук, Т. Салига, В. Сарбей, Є. Сверстюк,
Л. Сеник, Г. Сивокінь, Б. Сікора, О. Сінченко, О. Смотрич, В. Соболь,
О. Соскін, Р. Струць, В. Стус, О. Субтельний, С. Троян, І. Фізер, Р. Харчук,
М. Хвильовий, Б. Червак, В. Чернецький, М. Чобанюк, М. Шаповал,
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Д. Шаталов, Ю. Шерех, М. Шкандрій, Р. Шпорлюк, О. Юрчук, О. Ясь та ін. [9;
16; 33; 39; 42; 43]). Праці перерахованих авторів уможливили активний
розвиток постколоніальних досліджень в Україні, які були актуалізовані
постімперською історичною ситуацією, необхідністю утвердження України як
незалежної демократичної держави та формування спільної ідентичності
громадян України. Наукові праці представників західної української діаспори
(де антиколоніальні мотиви були актуалізовані ще в добу національного
пробудження українства (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.), а постколоніальний
дискурс утверджувався у процесі полеміки із імперським та неоколоніальним
дискурсом) стали базою для новітніх постколоніальних студій.
Наприклад, І. Розпутенко у своїх працях («Економічний неоколоніалізм на
марші» (1991), «Неоколоніальний синдром» (1992), «Третє тисячоліття –
Україна і неоколоніалізм» (2014) та ін.) аналізує основні складові сучасного
неоколоніалізму в Україні (в політико-правовій, гуманітарній, соціальній та
економічній сферах); висвітлює ганебний стан культури, інформаційного
простору, мови; констатує відсутність реального територіального суверенітету,
економічного суверенітету, політичного суверенітету, інформаційного
суверенітету, культурно-мовного суверенітету, духовного, церковнорелігійного суверенітету; вивчає проблеми, пов’язані з «національною економікою», «прихватизацією», «банківським», «інвестиційним» неоколоніалізмом та
«депресивністю» України. Автор пропонує шляхи деколонізації України та
подолання неоколоніалізму.
Висновки
Таким чином, з другої половини ХХ ст. в сучасній соціогуманітаристиці
спостерігається активізація постколоніального дискурсу у вигляді наукових,
науково-популярних, публіцистичних, богословських і художніх текстів,
створених авторами (які не тільки були вихідцями з колишніх колоній
європейських держав, але й виховувались на принципах західноєвропейського
раціоналізму), а також становлення постколоніальних досліджень. Відомо, що
постколоніальні дослідження, як нова сфера міждисциплінарної взаємодії
філософії, історії, політології, соціології, культурології, психології та
літературознавства, почали затверджуватися наприкінці 1980-х років і були
спрямовані на вивчення співвідношень «імперії – колонії», «центр –
периферія», імперське (поневолювальне) – колоніальне (поневолене) тощо.
Завдяки цим дослідженням поняття «постколоніалізм» поширилось і на
вивчення специфіки порубіжжя, відновлення свободи і суб’єктності
колонізованих («позбавлених власного голосу») етносів.
Відомо, що засновниками постколоніальних досліджень вважаються
Франц Омар Фанон, Едвард Ваді Саїд, Гомі Бгабга, Ґаятрі Чакраворті Співак,
Міке Баль, Еме Сезер та ін. У їхніх працях міститься інформація про основні
ідеї та концепти постколоніального дискурсу, про специфіку вивчення діалогу
«Схід – Захід», про тісні зв’язки постколоніальних досліджень з філософською
думкою Європи другої половини XX ст. Сучасні дослідники найчастіше
цитують праці Ф. Фанона («Чорна шкіра, білі маски»; «Прокляттям
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затавровані»), Е. Саїда («Орієнталізм»; «Культура та імперіалізм»), Г. Бгабгі
(«Нація і наратив»; «Місцезнаходження культури»), Ґ. Співак («Чи можуть
пригноблені говорити?»), А. Меммі («Колонізатори і колонізовані»), Е. Сезера
(«Дискурс колоніалізму»).
Методологічна основа постколоніальних досліджень була закладена Е.
Саїдом у його працях «Орієнталізм» (1978), «Культура та імперіалізм» (1993),
які базувались на поняттях «орієнталізм» і «дискурс» (останній термін був
запропонований М. Фуко у працях «Археологія знання» (1969) та «Наглядати й
карати» (1975)). При цьому в його книгах насамперед звучав «голос
поневолених».
На жаль, деякі сучасні постколоніальні дослідження не супроводжуються
рефлексією з приводу змістовного наповнення самого поняття «імперія»,
уникаючи при цьому і слова «імперіологія» (імперіологія як нова наука, що
систематизує міждисциплінарні фундаментальні дослідження імперій,
розвивається уже більше 30 років), зокрема, це підкреслює редактор книг та
збірок статей Кімітака Мацузато [55, p. 6; 56] та інші науковці (велику роль у
розвитку імперіології та нової імперської історії відіграють журнали «Kritika»
та «Ab Imperio»). Оскільки колонізація тісно переплетена з імперіалізмом
(формою панування, яке втілювалося в існуванні імперій), то для наукового
вивчення постколоніального стану України та українства необхідно встановити
систему «концептуальних мостів» між українознавством, імперіологією та
постколоніальними дослідженнями. При цьому історія імперій має стати
частиною постколоніального дискурсу. Тим більше, що «вивчення імперій
знову в моді», – зазначив у середині 1990-х рр. Марк фон Хаген, а історики вже
запропонували свої назви цьому історіографічному феномену: «нова імперська
історія» або «імперіологія» (imperiology) [31; 55; 62; 63]. Необхідно також
звернути увагу: а) на те, що сучасні дослідники часто називають
постколоніальні дослідження (Postcolonial Studies) постколоніальними та
постімперськими (Postcolonial and Postimperial Studies), б) на тезу Е. Саїда про
те, що «Імперіалізм – це не тільки стосунки домінування, а й відданість
особливій ідеології експансії» [36, с. 267]. В рамках імперіології (див. праці
таких вчених, як К. Бржещин, П. Верч, К. Мацузато, О. Мотиль, А. Новак та ін.)
пропонуються нові методологічні підходи до вивчення імперій, нові методи
описання й аналізу імперського досвіду, імперських ситуацій, імперських
історій тощо. В рамках імперіології колоніалізм і колоніальність досліджуються
одночасно із імперіалізмом та імперськістю, домінантами та принципами
імперій. Зокрема, М. Ферро визначає колонізацію як захоплення, заселення та
обробіток колоністами чужої землі. Згідно з таким визначенням, колонізація
починається у Давній Греції та Римі, в рамках домодерних імперій [54, s. 9-10].
Колоніалізм же модерних імперій пов’язується з епохою великих географічних
відкриттів.
Сучасні дослідники активно шукають різні варіанти універсального
визначення імперії, прагнучи з його допомогою адекватно описати відповідні
геополітичні, соціально-економічні та соціокультурні процеси. Як правило, під
словом «імперія» сучасні науковці розуміють конгломерат територій, що має ті
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чи інші форми інституціалізованих зв’язків, що склалися в процесі експансії
будь-якого народу. Імперію іноді трактують як історичну форму організації
великого геополітичного простору, як спосіб управління відмінностями у
глобалізованому й модернізованому світі. Крім політичного та управлінського
аспектів, у процес інтегративного вивчення імперій має бути залучений і
економічний (саме цей аспект допоможе відповісти на питання про «ціну
імперії»: хто і як заплатив по її «рахунках»). У новітніх дослідженнях імперія
розглядається як динамічна, складна організація, як своєрідна «мегасистема».
Сучасна соціогуманітаристика розглядає імперію (від лат. imperium –
верховна влада, панування, наказ, управління, держава), як 1) історичну форму
державно-політичного утворення (або тип державного устрою); 2) велику
монархічну державу на чолі з імператором (або імператрицею); 3) складну за
формою устрою державу, що складається з метрополії (грец. meter – мати і polis
– місто), тобто центральної частини держави, і колоній (від лат. colonia –
поселення), підпорядкованих центральній владі даної держави (наприклад,
Римська імперія, Британська імперія, Російська імперія, які встановлювали своє
панування над колоніями і залежними територіями в інтересах метрополій). В
імперіях один народ вважається панівним, а інші народи – підлеглими
(приєднаними, підкореними), це досягається військовою силою, політичним
підпорядкуванням, економічною експлуатацією, соціальною, культурною та
психологічною залежністю. Імперія може включати в себе як внутрішні, так і
зовнішні колонії. Економічний обмін між метрополією та колоніями не є
рівноцінним, оскільки імперський центр використовує колонії як свої ресурсні
придатки. Імперіям не властиві ні демократичні форми правління, ні
громадянське суспільство, ні правовий державний устрій, хоча імперії
вважаються історичними «попередниками» національних держав.
Імперії розрізняються за формами експансії на континентальні
(«сухопутні», теллурократичні) та колоніальні (морські, таласократичні)
імперії. Виникнення централізованих держав та початок новочасної
колоніальної експансії привели до виникнення кількох імперій: Іспанської,
Португальської, Російської, Французької, Британської та інших. Російська
імперія, зокрема, була третьою за площею після Британської та Монгольської
імперій [51]. Колонії можуть бути зовнішніми та внутрішніми, відома
диференціація колоній на переселенські (Австралія, Канада) і не переселенські
(Індія, Ямайка, Нігерія, Сенегал тощо), а також на переселенські (що
характеризуються масовим приїздом колоністів, які зазвичай намагалися знайти
родючі, придатні для ведення сільського господарства, землі) та експлуатаційні
(які характеризуються меншою кількістю колоністів, зацікавлених у
використанні місцевих ресурсів для експорту в метрополію; як правило,
колоністи з метрополії займають керівні посади в адміністрації, мають значну
частину землі й капіталів, але покладаються, в основному, на робочу силу з
місцевого населення). С. Величенко виділяє чотири типи колоній, в яких
відносини між землею, капіталом, місцевим населенням та поселенцями
відрізняються: адміністративні (Південна Азія), плантаційні (Вест-Індія),
поселенські (Канада, США) та змішані поселенські (Латинська Америка) [7; 8,
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с. 237–248]. С. Кульчицький наголошує, що Росія спочатку була імперією
традиційного типу, а пізніше стала колоніальною імперією, Радянський Союз
також був імперською державою [21].
Треба мати на увазі, що антиколоніальні ідеї розробляли й широко
використовували у своїй діяльності націоналісти, від Мао Цзедуна до Х. Д.
Перона. Антиколоніальний пафос тут був виправданням створення
авторитарної або тоталітарної держави.
С. Величенко підкреслює, що прикладами розширення предметного поля
постколоніальних досліджень є книга Е. Томпсон «Трубадури імперії:
Російська література і колоніалізм» [47], в якій авторка пропонує розглядати
російську літературу з позицій постколоніалізму, а також праця О. Ф’юта, який
аналізує польську літературу в якості своєрідного «тла» для витворення
«польського колоніального дискурсу» [49]. Поступово формується розуміння
Російської імперії як колоніальної, а у рамках постколоніальних досліджень О.
Ф’юта також і Польщі, як колоніальної держави.
Таким чином, постколоніальні дослідження і постколоніальна теорія є
новим напрямком розвитку людських знань. Значний евристичний потенціал
постколоніальних
досліджень
дозволяє
аналізувати
соціокультурні
трансформації у новому контексті, що сприяє генеруванню нового знання,
допомагає
розширити
методологію
та
інструментарій
сучасної
соціогуманітаристики, подолати деструктивні стани постколоніального
соціуму, відкрити нові смислові горизонти постколоніальної теорії, яка є новою
сферою міждисциплінарної взаємодії філософії, історії, політології,
культурології, соціології та літературознавства.
Постколоніалізм в Україні – це складний феномен, який має різні прояви у
внутрішній і зовнішній політиці країни. Політико-правовий, соціальноекономічний та соціокультурний розвиток України може бути інтерпретовано в
категоріях постколоніальних студій. На нашу думку, теорія та історія
колоніалізму має бути переглянута з урахуванням нових результатів
емпіричних досліджень.
Отже, проведене дослідження показало, що постколоніальні студії в Росії,
в Україні, а також у інших країнах пройшли шлях від інтуїтивного пошуку до
створення самодостатньої наукової «продукції», що поняття «колонія» й
«колоніалізм» в Україні почали використовуватись у кінці ХІХ – на початку ХХ
ст. [10]. Перспективні напрямки постколоніальних досліджень в Україні
пов’язані з такими проблемами: 1) трансформації колективної ідентичності,
сформованої в колоніальних умовах; 2) імперіалізм, колоніалізм і національновизвольний рух; 3) співвідношення історії імперії, історії її колоній та історії
нації; 4) опозиція колонізатор – колонізований і соціокультурні практики опору
колонізаторам; 5) уявлення та стереотипи, породжені епохою колоніалізму; 6)
переоцінка цінностей у постколональний період; 7) створення цілісних
постколоніальних концепцій.
Реалізація європейського вибору України неможлива без подолання
постколоніальної спадщини, без відмови від пережитків колоніального
минулого в суспільному житті, без активізації процесів деколонізації.
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ГЛАВА 7. АРХЕТИПНІ ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОГО І
ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОГО НАРОДНОГО ГЕРОЇЧНОГО ЕПОСУ:
ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
Вступ
Компаративне вивчення українського і західноєвропейського фольклору
досі не набуло системності й тому залишається неповним. Зокрема, потребують
грунтовнішого дослідження архетипні образи народного героїчного епосу в
гендерному аспекті.
Майже всі фольклористи, вслід за Вуком Караджичем, стверджували, що
«жіночою сферою» народної творчості були тільки обрядові та ліричні пісні,
деякі казки та малі жанри. Така тенденція помітна навіть у дослідженнях
сучасних учених, зокрема, вона позначилася на загалом цікавому розділі
«Гендерні особливості фольклору «країни козаків» у навчальному посібнику
«Гендерні студії в літературознавстві» [6]. Винятками є праці Івана Денисюка
[1], Андрія Робінсона [8] та Федора Селіванова [10], але в них жіночі персонажі
героїчного епосу проаналізовані лише частково (причому, двоє останніх не
зверталися до українського фольклору). Все це визначає актуальність теми
нашої розвідки.
Ми ставимо мету з’ясувати відображення гендерних уявлень в архетипних
образах героїчного епосу давніх українців, кельтів, германців та інших
європейських народів, що дасть змогу повніше розкрити ментальні основи
культур цих етносів.
7.1. Релікти матріархату в європейському героїчному епосі
Більшість зразків архаїчного героїчного епосу Центральної і Західної
Європи, які дійшли до наших днів, склалися в епоху раннього середньовіччя,
але деякі з них мають більш давнє походження, зберігаючи релікти матріархату.
Свідченням цього є зображення «жіночих держав» і архетип жінки-воїна, що
асоціюється насамперед з амазонками давньогрецького епосу, проте знаходимо
його також у фольклорі давніх українців, кельтів, германців та інших етносів.
У своїй розвідці «Амазонки на Поліссі» Іван Денисюк відзначив: «Історія
легенди про амазонок бере свої витоки у Гомера, відтак у Геродота, який жив у
п’ятому сторіччі до нашої ери. А взагалі вона розповсюджена по всьому світі й
поширювалася скоріше всього не лише шляхом міграції мотиву, а й виникала
автохтонно, будучи своєрідним відображенням місцевих реліктових явищ
матріархату. <…> Найбільш розповсюджену на європейському континенті
інформацію про амазонок можна згромадити у певні «жмутки»: античні
джерела, середньовічні. В окрему групу слід би виділити слов’янські матеріали
– давніші й нинішні, аж до наших новознайдених – поліських» [1, с.59]. Слід
зауважити, що не тільки в Поліссі, а й у степовій зоні України збереглися
оповіді про амазонок. Деякі з цих оповідей у прадавні часи були запозичені в
мешканців грецьких колоній у Північному Причорномор’ї, але трапляються
серед них і складені автохтонним населенням.
Наприклад, на Мелітопольщині 1989 року записано легенду «Балка КизМОНОГРАФИЯ
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яр», яка починається такими словами: «Давним-давно, ще до приходу татар у
Крим…» [9, c.212]. Топонім має тюркське походження (киз – дівчина, яр –
балка), як і слово орда, яким схарактеризовано соціум войовничих жінок.
Проте, цілком очевидно, що це пізніші лінгвістичні нашарування на прадавню
легенду, яка, ймовірно, виникла ще у скіфо-сарматську добу, коли у степах
Причорномор’я і Приазов’я, як свідчив Геродот, подекуди існували «жіночі
держави». Головною героїнею «мелітопольської легенди» є цариця амазонок –
«чарівна дівчина-войовниця» [9, c.212]. Потрапивши у полон і палко покохавши
царевича ворожого племені, вона не погодилася на шлюб із ним і викупилася з
неволі, а вдома наказала спалити себе на вогнищі. Цим цариця утвердила
вірність своєму племені та ідеалу свободи амазонок. В основі її образу лежить
архетип Дикої Жінки (у тому сенсі, який надає йому Клариса Пінкола Естес
[12]). Топонімічний характер легенди засвідчує її місцеве походження. До того
ж, подібного сюжету немає у давньогрецьких міфах про амазонок.
Найвеличнішим героєм давньогрецького епосу є син Зевса і царівни Мікен
Алкмени Геракл, дев’ятим подвигом якого був похід у країну амазонок за
поясом цариці Іполити, подарованим їй богом війни Аресом. Ревнива і мстива
Гера всіляко переслідувала позашлюбних дітей свого чоловіка. Коли Зевс
повідомив олімпійцям, що має народитися великий герой, який владарюватиме
над усіма нащадками Персея, вона обманом добилася від нього клятви, що
головним серед персеїдів стане той, хто сьогодні побачить світ першим. Гера
викликала передчасні пологи у дружини персеїда Сфенела, внаслідок чого
народився слабкий і хворий Еврисфей, який, за задумом богині, мав очолити
рід. Геракла вона намагалася знищити ще в колисці, наславши на нього змій,
але маленький богатир задушив їх.
Зевс не міг порушити своєї клятви, тому його син опинився під владою
нікчемного правителя. Громовержцеві вдалося укласти з Герою угоду, що ця
влада не буде довічною. Щоб звільнитися і досягти безсмертя, Геракл мав
здійснити дванадцять подвигів. Його похід на амазонок був спровокований
дочкою Еврисфея Адметою, яку Гера зробила своєю жрицею і наказала їй
зажадати пояса Іполити. З невеликим військом Геракл дістався столиці
амазонок Феміскири й намагався вирішити проблему мирним шляхом, тим
паче, що войовничі жінки вийшли назустріч, щоб привітати славетного героя.
Проте під час переговорів з’явилася Гера, набувши вигляду амазонки, і сказала,
що нібито він має намір викрасти і зробити своєю рабинею Іполиту. Зав’язалася
битва, у якій перемогли чоловіки. Вирішальною у цій перемозі була роль
Геракла, який добре вивчив військову тактику амазонок і мав чітке уявлення, як
їм протистояти: він не дав їм здійснити блискавичну кавалерійську атаку із
засипанням противників стрілами, а наказав своїм воїнам уклинився поміж
їхніх рядів і вступити у рукопашний бій, уражаючи насамперед коней. Спішені
та стиснуті з усіх боків жінки не могли скористатися ні луками, ні списами.
Багато їх загинуло чи потрапило в полон, дехто врятувався втечею. Геракл
уклав мир з Іполитою, а свій пояс цариця віддала йому як викуп з неволі своєї
найкращої воячки Меланипи. Він перевершив онука Сизифа Белерофонта, який
теж свого часу переміг амазонок і здійснив ряд інших подвигів (приборкав
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Пегаса, знищив Химеру та ін.), але не витримав випробування славою і був
покараний за намагання дістатися Олімпу і зрівнятися з богами: Зевс наслав
безумство на Пегаса – і крилатий кінь скинув героя на землю.
Геракл серед інших героїв давньогрецького епосу вирізняється
скромністю, розумом, освіченістю, шляхетним характером, намаганням
вирішувати проблеми мирним шляхом, хоча це далеко не завжди вдається. Він
подарував Тесеєві матір Іполити – красуню Антіопу, в яку той закохався і
згодом з нею одружився. Крім того, греки прихопили з собою також інших
полонених амазонок. Войовничі жінки намагалися помститися, вторнувшися в
Аттіку, але Тесей відбив цей напад. Поруч із ним билася проти колишніх
подруг Антіопа, яка загинула в цьому бою.
У Троянській війні цариця амазонок Пенфесилія воювала на боці Пріама і
була вбита Ахіллом. Зірвавши з жінки шолом, герой був уражений її красою,
але його почуття не могли воскресити відважну воячку. Її, як і Антіопу, греки й
амазонки проводжали в останню путь разом. Щоправда, подібні перемир’я
траплялися рідко й були нетривалими.
Збереглася легенда про те, як амазонки потрапили до Скіфії. Після
перемоги на Фермодонті греки везли на кораблі групу захоплених у полон
воячок, яка збунтувалася і перебила їх. Ніхто з жінок не знав морехідної справи,
тому корабель випадково прибило до берегів Скіфії. Амазонки, знайшовши
стайню з конями, стали здійснювати грабіжницькі набіги на її землі,
намагаючись при цьому вбити якомога більше чоловіків. Саме тому їх прозвали
«ойорпата» («чоловіковбивці»). Водночас для продовження роду амазонки
мусили йти і на мирні контакти зі скіфами. Хоча слово «амазонка» означає
«безгруда», античні митці зображували цих воячок нормальними жінками
(принаймні, такою постає героїня скульптури Фідія «Амазонка»).
Геродот стверджував, що плем’я савроматів виникло від шлюбів амазонок
зі скіфами. Такі шлюби були зазвичай дислокальними і короткочасними: раз на
рік в умовленому місці войовничі жінки сходилися з чоловіками сусідніх
племен. Якщо народжувався хлопчик, то його віддавали батькові чи вбивали.
Збереглася легенда, за якою цариця амазонок Телестріда відвідала Олександра
Македонського, щоб завагітніти від нього. Ймовірно, з часом подібні шлюби
ставали тривалими – й амазонки «розчинилися» серед інших племен.
Принаймні, численні перекази і легенди про них не могли виникнути на
порожньому місці.
Стародавні письменники розрізняли амазонок азіатських, які заснували
міста Смірну, Ефес та інші й жили переважно в районі річки Фермодонт, а
також скіфських і африканських. Учені шукали їхніх слідів і в Америці, де
навіть річку назвали Амазонкою. За свідченнями мандрівників, у Європі було
кілька колоній амазонок, одна з них – на схід від кашубів-поморян і на захід від
русів, деякі – на островах [1, с.61].
На території України існували держави амазонок не тільки у Приазов’ї і
Причорномор’ї, а й навіть на північно-західних землях, як довів І.Денисюк у
статті «Амазонки на Поліссі» [1, с.58-78]). У цій розвідці детально
проаналізовано й узагальнено досвід вивчення проблеми амазонок, але
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справжньою сенсацією стало віднайдення поліського епосу про них, зокрема
пісні «Круз наше село Турецькоє / Перейшло військо дивоцькоє…» [1, с.71].
Войовничий тон її пом’якшується акцентуванням краси дівчат, особливо
порівнянням барабанниці з калиною. Записано цей твір у селі Тур, звідки родом
мати Івана Денисюка, а в селі Гориничі на Рівненщині 1987 року зафіксовано
розповідь Єви Гладун про войовничих шведок, яку вона чула від своєї бабусі.
На Волині та Поліссі збереглися також перекази про те, що в давнину існували
окремі села дівоцькі та парубоцькі.
Узагальнивши результати аналізу численних джерел, у тому числі й
матеріалів фольклорних експедицій, у яких сам брав участь, Іван Денисюк
дійшов висновку, що амазонки є не тільки героїнями міфів, легенд і мистецьких
творів різних епох, а, ймовірно, явищем історичним, наголосивши на тому, що
релікти його помітні у культурах різних етносів, особливо українців: «А щодо
звичаїв, то навіть там, де всі європейські народи передали ініціативу чоловікам,
на Україні жінки їм не уступали. Маю на увазі право дівчини сватати хлопця
самій. З присмаком сенсації у свій час розповів про це Європі французький
інженер Боплан» [1, с.77]. Учений детально описав поліський варіант такого
сватання і весілля, не оминувши деяких пікантних подробиць: «Подекуди на
знак визнання «матріархату» тут же, на весіллі, зять мив тещі ноги. Звичайно, у
таких подружжях верховодили жінка і теща» [1, с.77]. Цей обряд виконувався
переважно у тих випадках, коли наречений ставав «приймаком», а в сучасній
«весільній драматургії» набув жартівливого характеру.
Як ми вже відзначили, амазонки для продовження роду вдавалися до так
званого «дислокального шлюбу». Іванові Денисюку належить таке цікаве
спостереження: «Певне відношення до дислокального шлюбу має збережений
на Поліссі звичай «гірка». У селі Нуйно на Камінь-Каширщині хлопці й дівчата
збиралися до хати, де немає малих дітей. Дівчата приносили постіль. Лягали
парами на спеціально влаштованих для цього нарах» [1, с.78]. Такі пари
невдовзі одружувалися. Цей архаїчний звичай проіснував аж до середини ХХ
століття.
Можна цілком погодитися з думкою Івана Денисюка: «У літературі
амазонок називають то народом, то плем’ям. Войовничі діви (бо здебільшого це
військове жіноче формування) були мужніми й жорстокими, але такими
привабливими, що ось уже 2500 років інтригують уяву людства. Мистецтва –
фольклор і література, скульптура й малярство – увіковічило цей світовий
образ, оповило його флером загадковості. І світ без міфу чи легенди про
амазонок був би збідненим» [1, с.59]. Цей дослідник дійшов такого висновку: «І
нехай не все в амазонських звичаях із сучасної точки зору заслуговує на
похвалу, але ж не може не захоплювати споконвічне прагнення до
рівноправності чоловіка і жінки, а врешті, – громадянська мужність українок з
амазонською ментальністю – пізніших суспільних діячок» [1, с.78]. Звісно, під
«амазонською ментальністю» тут мається на увазі насамперед почуття
людської гідності, сила духу, здатність до героїчного чину.
Отже, архетип вільної войовничої жінки в українському фольклорі навряд
чи можна пояснити тільки запозиченням з давньогрецької міфології. Народна
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пам'ять не випадково зберегла оповіді про амазонок у різних куточках України.
Цей архетип виявився настільки відповідним українській ментальності, що був
успадкований середньовічним епосом і втілився в образах поляниць.
7.2. Гендерні аспекти архетипних образів середньовічного епосу
Образи поляниць – жінок-богатирок у билинах Київського циклу –
типологічно споріднені з войовничими героїнями кельтського, германського і
скандинавського епосу, проте наділені й суто слов’янськими рисами. Поляниці
не мали «божественного» походження, не об’єднувалися у «жіночі племена» і
не йшли на службу до феодала. Це незалежні діви-воїни, які за власним
бажанням виїздили у «чисте поле» оберігати рідну землю та принагідно
позмагатися з богатирями-чоловіками. Вони мали право виходити заміж тільки
за своїх переможців і повинні були їм підкорятися. Заміжні поляниці могли
воювати разом зі своїми чоловіками, але нерідко переходили до способу життя
звичайних жінок. Серед персонажів билин немає таких фантастичних істот,
яких можна було би співставити з кельтськими богинями війни і войовничими
сідами, германськими та скандинавськими валькіріями, з неймовірно
жорстокими Брунхільдою та Кримхільдою. На відміну від героїв та героїнь
західноєвропейського епосу, основне заняття богатирів і поляниць – захист
рідного краю, а не завоювання чужих земель, пошук скарбів чи міжродові
чвари.
Острівне положення Ірландії, мирне запровадження у ній християнства,
багаторічна праця місцевих ченців над записуванням фольклорних творів
зумовили той факт, що саме в цій країні найкраще зберігся кельтський епос.
Кельти ж у прадавні часи складали значну частину населення Європи і
полишили слід у культурах багатьох народів, у тому числі й українського. «Від
них лишилися численні топоніми: Галісія, Галія, назви міст: Бонн (у Німеччині
і у Франції), Віндобона (нинішній Відень), Галич, Белз, Бібрка (останні три на
території України). <…> У Західній Україні від кельтських часів лишився культ
богині Дани» [3, с.40], – відзначив Ігор Качуровський. Перед початком нової
ери й у перші її століття в Європу вторглися нові агресивні племена, які
величезну кількість кельтів винищили, частину підкорили й асимілювали,
частину витіснили з материка на Британські острови, де вигнанцям дуже довго
довелося воювати за місце під сонцем.
Острівні кельти створили понад 200 скел – прозових оповідей із
віршованими вставками, які в Новий час стали називати сагами (за аналогією з
подібним жанром ісландського епосу). Основна частина текстів, що дійшли до
наших днів, збереглися у компіляціях ХІ – ХІІ століть («Книга Бурої Корови»,
«Лейнстерська книга» та ін.). У «Книзі завоювань Ірландії» саги відредаговані
ченцями, які намагалися пов’язати зображені в них події зі світовою історією
від часів біблійного потопу. Тут описується послідовне завоювання Ірландії
шістьма племенами: Кесьєр, Парталона, Немхеда, Фір Болг, Племенами Богині
Дану і Синами Міля.
Ірландські саги умовно поділяють на фантастичні та героїчні, іноді
виокремлюють міфологічні та королівські. Зразком суто міфологічної саги є
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«Битва при Маг Туаред», де постає кельтський «пантеон майже в повному
складі й відбуваються події, які мають важливий космологічний смисл» [7,
с.19]. Це своєрідна енциклопедія світобачення кельтів.
У фантастичних сагах зображуються далекі подорожі, часто в «інший
світ», дивовижні пригоди, чаклування тощо. Яскравим зразком твору такого
типу є «Плавання Брана, сина Фебала», де заслуговує на особливу увагу
фантастична візія «жіночої країни». Головний герой під час прогулянки
навколо замку почув чудову музику і побачив срібну гілочку з прекрасними
білими квітами. Коли ж він приніс знахідку додому й усі зібралися, щоб
помилуватися нею, невідомо звідки виникла жінка у дивному одязі. Вона
проспівала 22 куплети, прославляючи принади Острова Жінок, де немає
старості та смерті. Незнайомка раптово зникла, а наступного дня зачарований
нею Бран спорядив корабель і вирушив у подорож, під час якої на поверхні
води з’явилася колісниця, якою правив Мананнан, син Лера (бог моря, а в
пізніших сагах – король-перевертень, вовкулака). Він також оспівав у 22-х
куплетах «Країну Жінок, Емайн багатобарвний і гостинний» [2, c.97]. У гавані
Острова Жінок мандрівників зустріла сама королева-чарівниця. Гостей оселили
у палаці, де для кожного було двоспальне ліжко, а посуд сам наповнювався
їхніми улюбленими напоями та стравами. Мандрівникам здавалося, що вони
пробули на острові лише рік, але при поверненні до рідних берегів один із них
стрибнув на землю – і перетворився на купку праху. Місцеві мешканці сказали,
що читали про їхню подорож у старовинних книгах, а місцевість їхня здавна
називається Мисом Брана.
«Плавання Брана, сина Фебала» належить до творів про «блаженні
острови». В образі цариці втілено архетип не жінки-воїна, а спокусницічарівниці, але слід відзначити, що і войовничі героїні кельтського епосу
зазвичай наділені чаклунськими здібностями чи є фантастичними істотами.
Найцінніші пам’ятки героїчного епосу кельтів Ірландії поділяються на два
цикли скел (саг): уладський та феніїв. Головними постатями першого з них є
напівлегендарний король Конхобар, який керував Ольстером, та син його
сестри Дехтіре і бога світла Луга Кухулін (при народженні хлопець одержав
ім’я Сетант, але змінив його, коли став виконувати роль убитого ним
Куланового пса: «Кукулайн» означає «пес Кулана»).
Кухулін – улюблений герой кельтів – навчався бойовому мистецтву у
чарівниці-богатирки Скатах – королеви похмурого, оточеного небезпеками
острова. Її дочка Уатах («жахлива») була його тимчасовою дружиною.
Кухулінові довелося вступити у протиборство з богатиркою Айфе, яку переміг,
а вона таємно народила від нього сина. При зустрічі син і батько не впізнали
один одного – і між ними виник смертельний поєдинок. Кухулін мимоволі став
убивцею власної дитини.
Це один із архетипних мотивів середньовічного епосу багатьох народів,
який, зокрема, яскраво відображений у билині Київського циклу «Ілля
Муромець і Сокольник». Колись Ілля з’їхався біля Латир-каменя з поляницею
Златогоркою (Латигоркою – в іншому варіанті твору) для поєдинку, але обоє
відчули, що «сила на силу прилучилася» і не стали битися, а «сотворили любов»
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«тілесную та сердечную». Коли ж народжений після того богатиркою син
Сокольник виріс і довідався, що його мати не була переможена Іллею
Муромцем, а сама віддалася богатиреві, то вбив її та подався шукати батька,
але натомість знайшов свою смерть. Як і Кухулін, Ілля оплакує свого сина, хоча
той погрожував не тільки його вбити, а й Київ розорити.
Айфе у сазі та Златогорка в билині – архетипні образи жінок-воїнів, які не
захотіли зв’язувати себе подружніми обов’язками, але мали необережність
народити дітей і розповісти їм про те, хто їхні батьки.
У сагах «Народження Кухуліна» та «Сватання Емер» розповідається
переважно про особисте життя героя, що не є типовим для героїчного епосу.
Хоча в Кухуліна закохується багато жінок, серед них навіть сіди і богині, він не
зазнає повного особистого щастя. Щоправда, ніжна і лагідна сіда Фанд сама
відмовилася від його кохання, бо не хотіла завдати горя Емер, яку вважала
гідною дружиною героя, а огидна «королева привидів» і богиня війни Морріган
обманом спокусила його, прибравши вигляду юної прекрасної діви.
У сазі «Викрадення бика з Куалнге» Кухулінові доводится фактично
самотою протистояти могутній і підступній королеві Коннахту – чарівниці
Медб. Щоб дошкулити своєму чоловікові Айлілу, який пишався чудесним
білорогогим биком, вона організувала викрадення у знатного улада
коричневого бика небесного походження. Це стало приводом до війни, яку
Медб спровокувала у той момент, коли уладів охопила містична хвороба, що
зробила їх безсилими. Кухуліна ця хвороба оминула, оскільки він був сином
бога Луга. Герой зробив так, що вороги поодинці переправлялися до нього
через річку і гинули. В окремих епізодах Кухулінові допомагав Луг і войовнича
сіда Морріган, яка врешті зрадила його. Через інтриги підлої королеви
уладський герой мав битися зі своїм колишнім учителем Фергусом та
побратимом Фердіадом, тобто порушити лицарський кодекс честі. З першим із
них Кухулін домовився, як обдурити чаклунку, а другого мусив убити і тяжко
страждав від того.
Саги «Хвороба Кухуліна» та «Смерть Кухуліна» акцентують людяність і
благородство уладського героя і підступність Медб та інших чаклунок. Знаючи
про клятву Кухуліна ні в чому не відмовляти жінкам, відьми Коннахту
пригостили його м’ясом собаки. Уладський герой мусив порушити тотемічне
табу, внаслідок чого загинув від власного списа, як було йому напророчено.
Морріган (чи, за іншою версією, її сестра Бадб, яка теж була богинею війни),
прибравши вигляду ворони, всілася на мертве тіло Кухуліна, демонструючи
відьомську перемогу над героєм.
Центральна постать південного циклу кельтських скел – напівлегендарний
Фінн, могутній чарівник, поет, очільник воїнів-месників. Він батько поета
Ойсина, який став прототипом ліричного героя збірки «Пісні Оссіана» Джеймса
Макферсона. У творах циклу Фінна йдеться переважно про подорожі та
пригоди сміливих і винахідливих чоловіків.
У королівських сагах превалює історична чи псевдоісторична тематика,
зображуються переважно битви, турніри, полювання, бенкети, але трапляються
серед них і розповіді про кохання, де молоді люди виявляють справжній
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героїзм, відстоюючи своє право на щастя. «Вигнання синів Уснеха» – яскравий
зразок саги такого типу. Красуня Дейдре втекла від короля Конхобара зі своїм
коханим Найсі, сином Уснеха. Ревнивець відправив у вигнання братів свого
суперника, а потім наказав усіх трьох синів Уснеха та їхніх прибічників убити,
а жінку захопити живою. Цілий рік Конхобар намагався добитися від Дейдре
покори, але марно. Коли король спитав, хто їй найбільше ненависний, красуня
відповіла, що він сам та Еоган. Тоді Конхобар віддав Дейдре цьому огидному
чоловікові, а вона вистрибнула з колісниці і насмерть розбилася. Типологічно
подібною до цієї саги є билина Київського циклу «Данило Ловчанин», де
головний герой та його вірна дружина Василиса протестують проти сваволі
князя Володимира, обираючи смерть замість безчестя.
Як ольстерський король, так і київський князь зображені не ідеальними
правителями, проте другого з них у билинах називають «ласкавим» і величають
Красним Сонечком, бо він князює у сакральному і державному центрі Русі. У
«стольному Києві» перехрещуються вертикальна просторово-ціннісна вісь
(«один бог на небі – один великий князь на Русі») і горизонтальна, яка
відображає мрію про єдину сильну державу (богатирів «дороги ведуть до
Києва»). За правління Володимира Святославича Київська Русь і справді була
єдиною і могутньою, тому саме цей період став «епічним часом», а великий
князь – історичним прототипом билинного героя.
Ірландія в епоху раннього середньовіччя не була об’єднаною і тому не
мала столиці, але сакральним її центром стала Тара, куди на свята сходилися
люди з усіх п’яти королівств, розташованих на її території. У сагах є образ
ідеального короля Кормака, який надто схематичний у порівнянні з образом
князя Володимира. Ідеальним королем постає і герой давньогерманського та
скандинавського епосу Зігфрід (Сігурд), але в його образі акцентуються
насамперед лицарські риси, а риси державця розкриті мало.
У героїчних сагах та билинах Київського циклу чимало фантастики: у них
є герої, здатні до метаморфоз (наприклад, Кухулін і Вольга), змієборчі та
драконоборчі мотиви, зображуються перемоги лицарів над перевертнями і
міксантропічними страховищами типу Солов’я-розбійника, а також
різноманітні інші чудеса: відрубані голови, які розмовляють, чарівні коні та
зброя тощо (билини «Добриня і Змій», «Ілля Муромець і Соловей-розбійник»та
ін., більшість саг).
Насичена фантастикою й англосаксонська поема «Беовульф», де єдиний
архетипний жіночий образ – мати велетенського страховища-людожера
Гренделя. Обох їх убив герой Беовульф. Мати Гренделя – втілення архетипу
Тіні у найчорнішому варіанті. Цей хтонічний образ можна співвіднести з
образами змій жіночого роду, яких перемагають герої билин.
Билини Київського циклу багатші на героїчні жіночі образи, ніж
західноєвропейський архаїчний епос, хоча деякі з них уже позначені
патріархальними гендерними уявленнями. Так, у билинного Святогора є
дружина-поляниця, богатирка величезної сили, яка супроводжує його у походах
Вона настільки могутня, що може легко підняти Іллю Муромця разом з його
конем, але при цьому зваблює його, за що чоловік убиває її.
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Билинні героїні нерідко перемагають чоловіків. Дружина сотника Ставра
Годиновича Катерина Іванівна подолала кращих Володимирових богатирів у
стрілецькому та в борецькому поєдинках, а самого князя обіграла в шахи.
Завдяки своїй незвичайній силі, військовому вмінню, гострому розуму відважна
і винахідлива жінка визволила безвинно ув’язненого Ставра. Колишня
поляниця Настасія-королівна була змушена князем Володимиром змагатися у
стрільбі з лука зі своїм чоловіком – богатирем Дунаєм Івановичем – і
перемогла. Богатир не зміг пережити такої ганьби і вбив дружину і себе, а з
їхньої крові утворилися ріки Дунай і Настасія. І подібних прикладів, які
засвідчують наростання патріархальної сваволі у період раннього феодалізму,
можна навести багато.
7.3. Проблема жіночого героїзму в народному епосі
Головними героями бурхливої козацької епохи, звісно, були чоловіки,
проте їхні сестри, дружини та дочки нерідко воювали поруч. Цікаве втілення
архетипу діви-воїна знаходимо в казці «Про Марусю – козацьку дочку». Це
один з рідкісних прикладів героїчної казки, де центральним персонажем є
дівчина. Замість старого і хворого батька Маруся йде воювати, переодягшись
хлопцем. Хоча вона билася і здобувала перемоги нарівні з чоловіками, один
офіцер запідозрив, що це дівчина. Маруся щасливо повернулася додому, але,
коли спала в садку, двоє голубів, посланих тим офіцером, викрали її і перенесли
за море у його дім. Обурена дівчина дорогою вкинула у воду перстень і
перестала розмовляти. Коли ж кіт упіймав щуку, всередині якої виявився той
перстень і Маруся заговорила, чоловік радісно вигукнув: «Голубко моя!», його
дружина перетворилася в голубку й випурхнула у вікно. Надівши шапкуневидимку, офіцер довго шукав її, а коли знайшов, вони помирилися, купили
хату в селі й зажили щасливо.
Сенс цієї казки в тому, що жінка – самоцінна особистість, яка має право на
вільний вибір, здатна на героїзм і гідна всілякої поваги. У ній утверджується
ідеал жінки лицарського типу, більше характерний для героїчного епосу, ніж
для народних казок.
Унікальним жанром героїчного епосу є українські думи. Серед них
особливої уваги заслуговує «Дума про Марусю Богуславку», де розповідається
про подвиг українки, яка потрапила у турецьку неволю. Ввійшовши у довiру до
свого господаря-пашi, вона роздобула ключi вiд кам’яної темницi та випустила
на волю полонених козакiв, але сама з ними не втекла, бо вже «потурчилася,
побусурменилась». Учинок дівчини свідчить, що вона, попри вимушене
прийняття іншої релігії, є натурою героїчною і справжньою патріоткою,
здатною на самопожертву заради звільнення співвітчизників. Хоча у творі
немає завершеної розв’язки, можна не сумніватися, що Марусю було жорстоко
покарано.
Переказ «Як дівка Христя була кошовим», записаний 1894 року в Нікополі
на Катеринославщині, має не стільки героїчний, скільки анекдотичний
характер. Сюжет твору явно вигаданий чоловіками: запорожці десь підібрали
маленьку дівчинку, яку прийняли за хлопчика, привезли її на Січ, назвали
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Христином, виростили, вивчили і виховали, як козака. Старий кошовий заповів:
«Як умру я, хлопці, виберіть Христина за кошового. Він у вас буде розумний і
добрий козак» [9, c.85]. Запорожці виконали його волю, проте через деякий час
підпилий прислужник і коханець нового кошового Гнатко розкрив таємницю:
«Які з вас, – каже, – лицарі, коли у вас баба за кошового править?..» [9, c.85].
Коли козаки прийшли, щоб покарати перелюбників, Гнатко втік. Христю ж
вигнали з Січі – й вона подалася за Дністр, виспівуючи глузливу пісню.
Гендерний конфлікт і дегероїзація образу жінки-воячки тут спрямовані на те,
щоб акцентувати, що запорожці «жили, як ченці» [9, c.85].
У збірнику В. Антоновича і М. Драгоманова «Исторические песни
украинского народа» опубліковано два варіанти пісні про дівчину-воячку,
сюжет якої І. Франко схарактеризував як міжнародно-бродячий. Олена Пчілка у
розвідці «Украинские колядки» навела ще один варіант цього сюжету: «Була
вдова коло двора…», де мати закликала трьох своїх дочок піти «на війноньку».
Згодилася тільки Настусенька. Мати дає їй традиційні поради, які зазвичай
адресувалися синам: «Поперед війська не вибивайся: / Наперед війська –
намовонька, / А назад війська – погононька, / Насеред війська – розмовонька. /
Вона матінки не послухала, / Наперед війська виїхала, / Ой виїхала, / Ще й
викрикнула, / Шабелькою та й вимахнула». Аналізуючи образ героїні, Олена
Пчілка відзначила: «Чем не «поляница», Амазонка, Валькирия…» [цит. за: 1,
с.65].
Іван Денисюк додав до цих матеріалів пісню, записану 1989 року в селі
Яревище Старовижівського району Волинської області: «Прийшла карточка з
войска…», де наймолодша з трьох сестер погоджується піти до війська замість
єдиного їхнього брата: «Як їй мундир давали,/ Всі солдати сміялись. / Як їй коня
давали, / Всі солдати плакали. / Як вступала на войну, – / Три тисячі убила. /
Сам комісар дивує – / «Що за вояк воює?» / – То не вояк – воячка, /
Восударськая дочка» [1, с.64-65]. Судячи з реалій, відображених у пісні, а
також із її мови, створена вона десь у ХІХ – на початку ХХ ст. Можна
припустити, що і в наш час творяться пісні про дівчат-воячок. Отже, є
перспективи для подальших досліджень.
Висновки
Сформований в античні часи архетип амазонки був успадкований
наступними епохами Народний епос острівних кельтів і англосаксів вважається
культурною спадщиною не тільки Британії, а Європи у цілому, але героїчні
жіночі образи посідають у ньому менше місця, ніж в епосі материкових
народів. Зокрема, билини Київського циклу багатші на такі образи, ніж
архаїчний епос Британії.
Героїні германського і скандинавського епосу не тільки могутні та
відважні, а й, на відміну від слов’янських поляниць, жорстокі, егоїстичні,
підступні. У середньовічному епосі співіснують дві світоглядні системи—
міфологічна та християнська, які не протиставляються, а взаємопереплетені,
чим пояснюється амбівалентне зображення жіночих персонажів: визнається і
їхній героїзм і схильність до гріха і навіть страшних злодіянь. В українському
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епосі помітна більша повага до жінок, ніж у західноєвропейському.
Образи богатирів-чоловіків в епосі всіх європейських народів більшою
мірою гіперболізовані й ідеалізовані, але теж не ідеальні. Причиною гендерних
конфліктів зазвичай стає чоловіча сваволя, помножена на владу. Ми розглянули
лише кілька найбільш репрезентативних щодо гендерної проблематики творів.
Отже, є перспектива для подальшого компаративного вивчення народного
епосу в обраному нами аспекті.
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ГЛАВА 8. "КОРОЛІВСЬКІ" РЕМІНІСЦЕНЦІЇ ПОРАД ОЛЕКСИ
СЛІСАРЕНКА
Вступ.
Слобожанський письменник Олекса Слісаренко (1891 – 1937) – майстер
мiстифiкацiї, талановитий есеїст, автор перших українських детективів та
фантастичних оповідань [1]. Він писав вірші, гумористичні короткі оповідання,
новели, повісті, романи, був чудовим полемістом і стилізатором, якого
сучасники називали нашим О. Генрi, а його новели – "авантурними". Окремої
уваги заслуговують "Поради молодим письменникам" [2], створені на початку
минулого сторіччя, та не менш актуальні й сьогодні. Сучасний майстер жаху і
фентезі, трилеру та містики – американський письменник Стівен Кінг (1947),
якого називають "королем жахів", дав такі ж поради [3] на початку поточного
сторіччя (2001). Поради Кінга, враховуючи його майстерність, репутацію та
прізвище, є справді "королівськими", тому по відношенню до відповідних
порад Слісаренка цілком слушно їх вважати "королівськими" ремінісценціями.
Нижче наведені поради Олекси Слісаренка (подані напівжирним курсивом,
нумерація і розташування – наше), та відповідні поради Стівена Кінга [3].
Зауважимо, що ряд порад, які відзначені окремими посиланнями та наведені
курсивом, Кінг дає через героїв інших своїх творів або авторські ремарки до
них.
1. Письменник потребує не думання та праці, а рецептів, i тоді
творчість стане приступна масам. От чому я i подаю коротенькі поради.
Книга ця коротка, тому що майже всі книги про письменство набиті
брехнею. Автори белетристики (включаючи присутніх) не дуже розуміють, що
вони роблять і чому виходить книга іноді гарна, а іноді погана. І я думаю, що
чим коротше книга, тим менше брехні.
Письменники утворюють ту ж піраміду, яку ми бачимо всюди, де діють
людський талант і людська творчість. У підмурку – погані письменники. Над
ними група трохи менша, але усе ще велика й доступна: письменники грамотні.
Наступний рівень уже набагато менше. Це письменники по-справжньому добрі.
Над ними – майже над усіма нами – Шекспіри, Фолкнери, Йєтси, Шоу і Юдори
Велті. Це генії, іскри божі, обдаровані до такого ступеня, що нам навіть і не
зрозуміти, не те що досягнути.
Вибачте, але поганих письменників купа. Хоча не можна з поганого
письменника зробити грамотного, а з доброго письменника великого, все ж
важка робота, ретельність і своєчасна допомога можуть зробити із грамотного
письменника – доброго
Якщо ви поганий письменник, ніхто вам не допоможе стати добрим або
навіть грамотним письменником. Але якщо ви не бажаєте працювати до
кривавих мозолів на дупі, то не варто намагатися писати добре – валіть назад на
рівень грамотних і радійте, що хоч це у вас є.
Не сказати, щоб Морріса це вразило, радше здивувало. Він очікував
побачити кров і дірку межи очі, але ніяк не це химерне слизьке місиво з хрящів і
кісток. Брак уяви – припустив він. Саме через це він міг читати гігантів
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сучасної американської літератури – читати й захоплюватися, але ніколи не
зміг би стати одним із них [4].
2. Як відомо, старі письменники багато часу покладали на
переписування та обміркування своїх творів. Кажуть, що були такі чудаки,
все які по двадцять разів переписували свої романи! Тепер виявилося, що все
те дурниці. В літературному творі найголовніше підпис автора, а решта
особливої ролі не вiдiграє, бо решту ту все одно ніхто не читає.
Тепер поговоримо щодо переписування – скільки переписувати й скільки
робити варіантів? Для мене правильною відповіддю завжди було два чорнові
варіанти й чистовий (з появою текстових редакторів чистовий варіант майже
перетворився в третій чорновий.
Тільки майте на увазі, що я тут говорю тільки про свій особистий режим
роботи, насправді у різних письменників це буває зовсім по-різному. Якщо ви
вже досить давно пишете, то моя допомога в цьому сенсі вам не потрібна – ви
вже визначили свій стереотип роботи. Якщо ви початківець, то прислухайтеся
до моєї поради: робити не менш двох чорнових варіантів – один із закритими
дверима кабінету й один з відкритими.
Перший чорновий варіант – притім усього твору – повинен бути
написаний без будь-чиєї допомоги (або перешкоди). Скільки часу дати книзі
вилежати – як тесту, щоб зійти, – залежить тільки від вас, але я вважаю, що це
повинно бути мінімум шість тижнів. Весь цей час рукопис надійно замкнений у
ящику стола, вилежуючись і (слід сподіватися) дозріваючи.
Коли ж надходить той самий вечір – читайте рукопис – ви зможете
помітити всі зяючі діри сюжету й розвитку характерів. Я кажу про такі діри, у
які трактор проїде. У процесі читання верхній шар мого розуму зосереджується
на сюжеті та шухляді інструментів: вибивання займенників з неясними
антецедентами (займенники я терпіти не можу і їм не вірю, вони всі слизькі, як
дешеві адвокати), додавання пояснювальних фраз, де вони необхідні, та й,
звичайно, викреслювання всіх прислівників, з якими я можу розлучитися без
сліз (ніколи не вдається викреслити всі, і ніколи досить багато). Коли я
закінчую читати й робити свої буквоїдські нотатки, настає час відкрити двері й
показати, що я написав.
І якщо те, що ви чуєте, має сенс, вносьте зміни. Впустити у свій твір увесь
світ ви не можете, але можете впустити тих, хто значить найбільше. І це треба
робити. Справа в тому, що майже всі письменники дійсно жебраки. Особливо
між першим і другим чорновим варіантом, коли двері кабінету розгортаються й
уривається денне світло.
По-моєму, навряд чи коли нудне оповідання може бути виправлено такою
дрібницею, як другий варіант чернетки.
3. Для прозаїчного твору до чорта треба паперу. Це i незручно i
невигідно – зайва трата грошей. Але прозу писати слід: письменник
романіст – це все ж солiднiше звучить i солiднiстю дорівнюється до
головбуха тресту, наприклад.
З мого погляду – визнаю, дуже суб'єктивного, – серед творчих
особистостей вдалі романісти (нехай навіть відносно вдалі) займають
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найбільш вигідну позицію [5].
Мене не обтяжує кількість персонажів – я обожнюю щільно заселені
романи [6].
Якщо "Багато читати, багато писати" – Велика Заповідь (а я вас запевняю,
що так воно і є), то скільки це – багато? Для різних письменників по-різному.
Візьміть знову книгу з полки, якщо не важко. За вагою книги у ваших
руках уже можна щось сказати, не прочитавши ще ні єдиного слова. Звичайно,
можна судити про довжину книги, але це не все: мова йде про зусилля, які
вклав у свою роботу автор, про зусилля, які повинен зробити Постійний Читач,
щоб її сприйняти. Не те щоб товщина й вага книги говорили про її якість;
багато епічних оповідань насправді всього лише епічна макулатура – та
запитайте будь-кого з моїх критиків, і вони відразу заридають про долю цілих
канадських лісів, витрачених на друк моєї нісенітниці. І навпаки, коротка книга
– не завжди легка книга. Буває, що коротка – значить занадто легка. Але
зусиллями, серйозністю, з якою ставиться до книги автор, визначається, гарна
вона або погана, успіх або провал. Слова мають вагу – запитайте будь-якого
працівника книжкового складу або великої бібліотеки.
Книги в молескінових палітурках – такими користувався Ґемінґвей, про
такі марив сам Морріс, коли, відбуваючи термін у "Ріверв’ю", мріяв про
письменницьку кар’єру. Але у виправній колонії для неповнолітніх злочинців
йому видавали по п’ять аркушів цупкого паперу "Блу хорс" – цього, напевно,
недостатньо, щоб заходитися писати Великий Американський Роман.
Прохання видавати більше не допомагали [4].
4. Знов таки думати багато не слід. Та й що нового видумаєш після
Маркса та Енгельса? Хіба тільки ухил який-небудь, за що по голiвцi не
погладять.
В одному з рідкісних інтерв’ю вічно роздратований Джон Ротстайн
висловив огиду щодо питань на кшталт звідки-ви-берете-свої-ідеї. Ідеї
беруться нізвідки, виголосив він. Вони з’являються без отруйного впливу
авторського розуму [4].
Коли пишете, краще не думати занадто багато про те, де починаються й
кінчаються абзаци; фокус у тому, щоб дозволити діяти природі. Якщо вам це
потім не сподобається, переробіть. Для того й існує переписування.
Немає на світі Купи Ідей, немає Центрального Сховища, немає Острова
Загиблих Бестселерів. Гарні ідеї оповідань приходять у буквальному значенні
нізвідки, падають прямо на голову з ясного неба: дві зовсім окремі думки
зчіплюються разом, і під сонцем виникає щось нове. Ваша робота не шукати ці
ідеї, а впізнати їх, коли вони з'являться.
Хороший романіст не веде своїх персонажів, а йде слідом за ними. Він
спостерігає за їхньою появою і записує те, що бачить. Хороший романіст
розуміє, що він секретар, а не Бог [4].
Я звик наголошувати на простоті. Хоч у художніх, хоч у документальних
творах, важить тільки одне питання й існує лише одна відповідь. "Що
трапилось?" — питає читач. "Ось що трапилось, — відповідає автор. — Це...
й це... а ще ось це". Будьте простіше. Тільки так можна усе пояснити [7].
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Твори не пишуть, вони самі пишуться. Робота письменника полягає в
тому, щоб дати їм місце, де зростати (і записати, звичайно). Якщо ви приймете
цю точку зору (або хоча б спробуєте прийняти), нам буде просто разом
працювати. Якщо ж ви вирішите, що я просто псих, – що ж, не ви перший.
5. Найкраща наука – наука на прикладі. От чому я наперед відмовляюся
від теоретичних екскурсів, даючи перевагу конкретним прикладам.
Я особисто сумніваюся в дієвості курсів для письменників, але я не проти
них.
Письменницькі курси або семінари потрібні вам не більше, ніж та або інша
книга про майстерність письменника. Найкраще вчитися, багато читаючи й
багато працюючи, а самі цінні уроки – ті, які ви викладаєте собі самі.
Якщо прагнете бути письменником, вам насамперед потрібно робити дві
речі: багато читати й багато писати. Цього не обминути ні прямим, ні кривим
шляхом – принаймні я такого шляху не знаю.
Найкраще навчаєшся, чого не треба робити, коли читаєш погану прозу. А
гарний текст учить читаючого письменника стилю, добірності оповідання,
розвитку сюжету, створенню правдоподібних персонажів і вмінню говорити
правду. Коли тебе розтрощує – або навіть просто розплющує – комбінація
великого мистецтва письменника й великого твору, це всього лише необхідний
етап формування кожного письменника. Вам ніколи не розтрощити нікого
силою свого тексту, якщо з вами цього не відбулося.
Отже ми читаємо речі посередні й відверто гнилі, щоб упізнати подібне,
коли воно починає закрадатися в нашу роботу, і шарахнутися від нього подалі. І
ще ми читаємо, щоб зіставити себе з гарним і великим, відчути повною мірою,
що і як може бути зроблене. І ще ми читаємо для знайомства з різними стилями.
Якщо ви не маєте часу читати, то не маєте часу (або інструментів), щоб писати.
По-справжньому читання важливе тим, що створює легкість і близьке
знайомство із процесом письма; людина приїжджає в країну письменника,
маючи всі документи в повному порядку. Постійне читання приведе вас туди,
де (у такий настрій, у якім – якщо вам так більше подобається) ви зможете
писати охоче й самозабутньо. І вам дається постійно зростаюче знання того, що
вже зроблено й що ще ні, що старе й що свіже, що діє, а що просто лежить на
сторінці, здихаючи (або вже здохнувши). Чим більше ви читаєте, тим менше
шансів у вас виставити себе дурнем за допомогою власного пера або текстового
процесора.
Так, він непогано вправлявся зі словами.., але йому не вистачало якоїсь
творчої іскри. Йому найцікавіше було читати художню літературу, а потім
намагатися проаналізувати прочитане.., але Піт дедалі більше схилявся до
думки, що творчого письма неможливо навчити, його можна лише навчитися
[4].
6. Коли хочете писати оповідання, то постарайтесь узять дуже цікаву
пригоду з нашого життя i докладно її описати. Наприклад, найцiкавiша
пригода у вашому житті переїзд з рідної Задрипанки до Харкова вчитись на
робфак. Ви описуєте цікаву процедуру видачі білета на станції, вагон, якого
ви ніколи не бачили, Харківський вокзал i таке інше. Що докладніше ви все
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те опишете, то довший твір вийде. Так можна написати й роман.
Iдеологiя у вас буде цілком пристойна – досить того, що ви їдете на робфак.
На таких описах дехто великої слави зажив i нині заживає.
І ось тут-то виникає серйозне питання: про що ви збираєтеся писати? І не
менш серйозна відповідь: а про що захочете. Про що завгодно… аби тільки ви
говорили правду.
Я думаю, правило "пишіть про те, що знаєте" треба трактувати як можна
більш розширено й вільно. Якщо ви слюсар, то слюсарну справу знаєте, але
цим же ваше знання далеко не вичерпується: багато знає серце, і ще більше знає
уява. І слава Богові. Якби не серце й не уява, світ белетристики був би до біса
вузький. Може, його б і взагалі не було.
Розмовляючи в термінах жанру, реально припустити, що ви будете писати
те, що любите читати. Якщо ви шанувальник наукової фантастики, то
природно, що її ви й почнете писати. Якщо ви аматор детективів, ви будете
писати детективи, а якщо забуваєтеся над любовними романами, для вас буде
природно написати власний любовний роман. Нічого в цьому поганого немає.
Що було б дійсно погано – це якщо ви відвернетеся від того, що знаєте й
любите. Так само погано звертатися до якогось жанру белетристики тільки для
заробітку. По-перше, це морально неохайно – робота белетриста в тому, щоб
знайти внутрішню правду у витканій павутині вигаданої розповіді, а не
жертвувати інтелектуальною чесністю в гонитві за бабками. А по-друге, брати
й сестри, однаково не вийде.
Те, що знаєте ви, робить вас унікальним у своєму роді. Будьте сміливі.
Картуйте позиції супротивника, поверніться, розкажіть нам, що знаєте. І
пам'ятайте, що водопровідник у космосі – це не такий вже поганий заділ для
сюжету.
Не треба брехати собі. Говори тільки правду. Цю дурну чортову правду.
Не бреши самому собі. Хлопець, який пише книги на кшталт тебе – це людина,
яка бреше всім і кожному, тому він не може брехати самому собі. Це звичайно
забавно, але це так. Якщо одного разу ти вляпаєшся в це лайно, то потім вже
зав'язнеш так, що доведеться тобі на брокера переучуватися або ще щонебудь в цьому роді, тому що всі твої таланти підуть нанівець.
Так що ж насправді правда?
Правда – це те, що звання "широковідомого письменника", дане тобі в
пресі, завжди ображало тебе, тому що не відповідало тому іміджу і твоїй
точці зору про себе як про серйозного письменника, який іноді пише дешеві
бестселери, щоб субсидувати свою... Справжню Роботу [8]!
7. Добре також почати оповідання i так (по тому як ви вже всі цiкавi
випадки з власного життя описали, то треба придумувати): "Коли сонце
спускалося на буржуазному Заході, що, як відомо, розкладається, i кидало
свої останні червоно – кривавi промені, незаможник – комсомолець, він же i
старий революціонер – пiдпольщик (стаж дореволюційний), зустрів
батрачку Раду, що своїми пролетарськими очима мрійно читала
профквитка..." i т.д. Так можна, коли терпець не увiрветься, писати
скiльки завгодно.
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Тема "КОЛИШНІЙ ЧОЛОВІК Б'Є (ВБИВАЄ) КОЛИШНЮ ДРУЖИНУ"
трапляється в газетах щотижня – гірко, але правда. А я прошу вас у цій вправі
поміняти стать протагоніста і антагоніста – іншими словами, нехай колишня
дружина переслідує чоловіка (нехай вона, скажімо, втече з психлікарні замість
в'язниці), а він буде жертвою. Розкажіть це, не плануючи сюжет – нехай вас
несе ситуація і ця несподівана інверсія. Я вам пророкую неодмінний успіх,
якщо ви будете чесні в тому, як розмовляють і ведуть себе ваші персонажі.
Чесність в оповіданні спокутує безліч стилістичних помилок, але брехня –
помилка величезна і непоправна. Брехуни процвітають – з цим ніхто не
сперечається, – але лише у величезному світі предметів, і ніколи – в джунглях
справжнього письменництва, де ваша мета – писати по одному слову. Якщо тут
ви почнете брехати про те, що знаєте і відчуваєте, розвалиться все.
– По-моєму, цей готель – символ американського характеру періоду після
Другої світової. Ну, зрозуміло, це звучить дуже бундючно, я погано висловився,
але так воно і є, Еле! Господи, може вийти грандіозна книга! Але – у далекому
майбутньому, можу обіцяти. Зараз на моїй тарілці більше, ніж мені під силу
з’їсти, і...
– Наскільки далеке твоє далеке майбутнє, Джеку? Для тебе це може
означати два роки, можливо, років п’ять. Як подумаю, що ти назбираєш
усяких капостей і видаси цей шедевр американської літератури... блювати
хочеться [9].
Використання іронії та інших образних засобів – одне з головних
задоволень белетристики – і для читача, і для письменника. Іронія, якщо вона
до місця, радує як зустріч зі старим другом у суспільстві незнайомих. Але якщо
порівняння або метафора не спрацьовують, результат буває іноді смішний, а
частіше неприємний. Нещодавно мені довелося прочитати фразу з
підготовленого до друку роману, який я вважаю за краще не називати: "Він
флегматично сидів біля трупа, чекаючи патологоанатома терпляче, як чекає
відвідувач ресторану сандвіча з індичкою". Якщо тут і є зв'язок, що це
прояснює, я його не бачу. І тому я закрив книгу та не став читати далі.
Таке собі дзенське порівняння – усього лише одна з вовчих ям образної
мови. Найчастіше трапляється – і це, як правило, пов'язано з тим, що автор мало
читає – застосування штампованих метафор, порівнянь та образів. Він біг, як
ошпарений, вона була прекрасна, як весна, Боб бився, як тигр... Не витрачайте
мій час (і взагалі нічий) на подібні банальності. Ви самі при цьому виглядаєте
або ледачим, або неосвіченим. Ні ця, ні інша якість нічого доброго до вашої
репутації письменника не додасть.
До речі кажучи, мої улюблені порівняння походять з крутих детективів 4050-х років і літературної спадщини десятицентових книжечок. Серед них є такі,
як "Темно було, як в дупі у сотні негрів" (Джордж. В. Хіггінс) і "Я закурив
сигарету, що на смак нагадувала онучу асенізатора" (Реймонд Чандлер).
8. Коли ж ви хочете слави зажити в академічних колах, то треба
писати інакше. Наприклад:
"Отаман, як дебелий дуб, стояв на межі, i перед його очима
хвилювалася пшениця, мов молода, схиляючи голову перед Довбнею."
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"Довбня постояв, проте потім плюнув i вилаявся."
"А в цей час золотаво – рожеві пасма повітря на блискучому небі
виплітали мрійливо візерунки з щирого золота, i спліталися ті візерунки
старовинною в'яззю, i нагадували вони килими, виткані щироукраїнською
дівчиною..."
Так можна накручувати скільки влізе, аби редакція згодилася
друкувати.
Роман "Мертва зона" виник у мене з двох питань: чи може взагалі
політичний вбивця бути правий? І якщо так, чи можна зробити його головним
героєм роману? Позитивним героєм? Ці ідеї викликали до життя політика з
небезпечною нестабільністю, як мені здавалося – людину, яка дерлася по
політичній драбині, показуючи світу веселе чесне обличчя хлопця з народу,
зачаровуючи виборців тим, що відмовлявся грати за звичайними правилами
гри.
Головний герой "Мертвою зони", Джонні Сміт, теж звичайний хлопець з
народу, тільки Джонні не прикидається. Єдине, що його виділяє, – обмежена
здатність бачити майбутнє, придбана в наслідок перенесеної в дитинстві
катастрофи. Коли Джонні потискує руку Грегу Стілсону в ході виборчої
кампанії, у нього з'являється видіння, як Стілсон стає президентом Сполучених
Штатів і починає третю світову війну. Джонні приходить до висновку, що
єдиний спосіб цьому запобігти, врятувати світ – всадити Стілсону кулю в лоб.
З тих самих пір, як в Техасі застрелили Джона Ф. Кеннеді, головним
американським страховиськом стала людина з гвинтівкою на горищі. Я ж хотів,
щоб ця людина стала другом читача.
Я будував характери Джоні і Грега в сценах, що чергуються, до самого їх
зіткнення в кінці книги, коли все вирішилося саме по собі і, як я сподівався,
найнесподіванішим чином. Характери протагоніста і антагоніста визначилися
ходом сюжету, який я повинен був викласти. Моя робота (і ваша теж, якщо ви
вирішили, що це дієвий підхід до письменства) – досягти, щоб дії цих
вигаданих людей допомагали розвитку сюжету і при цьому здавалися нам
достовірними в світлі того, що ми про цих людей знаємо (звичайно, і того , що
ми знаємо про життя). Іноді негідники сумніваються в собі, іноді вони
відчувають жалість. А іноді позитивний герой намагається ухилитися від
правильного вчинку, як Джонні Сміт... як сам Ісус Христос, якщо згадати
молитву ("Та мине мене чаша сія") в Гефсиманському саду. І якщо ви зробите
свою роботу, ваші персонажі оживуть і почнуть діяти самі по собі. Я знаю, це
моторошно звучить, якщо ви самі цього не відчували, але це диявольськи
цікаво. І можете мені повірити, це вирішить купу ваших проблем.
У кожному разі, думав я про цю цитату все частіше і частіше, борючись
з панікою в тілі і омертвінням в голові, цим жахливим почуттям, коли
накопичені думки не можуть вирватися назовні. Розпач охоплювало мене, в
мені міцніла впевненість, що більше мені не писати ніколи. А цитата
підкреслювала, що всі мої зусилля, навіть якщо мені вдасться вирватися з цієї
кошмарної ситуації, безглузді.
Бо честолюбний романіст повинен з самого початку розуміти, що кінцевої
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мети письменства (зобразити життя, як воно є) йому не досягти ніколи, так
що всі його зусилля, за великим рахунком, марні. "У порівнянні з самою
недолугою людиною, яка дійсно крокувала по землі та відкидала на неї свою
тінь, – начебто сказав Харді, – будь-який персонаж роману, нехай і ідеально
виписаний, – мішок з кістками". Я дуже добре розумів, про що говорила ця
фраза, тому що саме мішком з кістками і відчував себе в ті сумні дні [5].
9. Щоб оповідання або роман, були iдеологiчно витримані, не треба
припускати, щоб куркулі та непмани висловлювалися проти радянської
влади ти комуністичної партії. Приміром:
"Куркульську змову було викрито. Куркулі засуджені до найвищої міри
соцiяльного захисту. Їх ведуть на смерть, а вони:
"(Перший куркуль до другого). А правильна та влада робiтникiв та
найбiднiшого селянства! I правильно робить все авангард пролетаріату –
комуністична партія!"
"Другий куркуль". Авжеж! Хіба, не розстрілявши нас, збудуєш
соцiялiзм в одній країні, як сказав тов. Ленін? Інакше не можна! Ми
помреш, але свiтлi ідеали пролетарiяту не затьмаряться, а, навпаки, ще
яскравiш розгориться червона зірка!"
Коли так в автора будуть розмовляти куркулі, то його iдеологiя поза
всякими сумнівами, а вже що критика похвалить, так в тому немає
жодного сумніву!
Курси письменників і літераторів до стомлення возяться з ідеєю, вважаючи
її самою священною з усіх священних корів, але насправді вона (не лякайтесь!)
– справа не надто важлива. Якщо ви писали роман, тижнями і місяцями
виловлюючи його слово за словом, то заради книги і заради себе необхідно
відкинутися назад (або піти як слід прогулятися), закінчивши її, і запитати себе,
навіщо взагалі було трудитися – навіщо треба було витрачати весь цей час,
чому це так важливо. Коли пишеш книгу, день за днем розглядаєш і визначаєш
дерева. Коли закінчиш, треба відійти назад і поглянути на ліс. Не кожна книга
повинна бути набита символікою, іронією або мелодійною мовою (все-таки не
даремно це називається прозою), але мені здається, що кожна книга –
принаймні та, яка стоїть читання – повинна бути про щось.
Хоч я і користувався символікою, образами і літературною спадщиною до
того, як взятися за роман, я напевно мало замислювався про ідею, поки не
вперся в паркан, не зневірився в роботі над романом. Мене здивувало,
наскільки корисним виявилося "ідейне мислення". Це не було ефемерною
ідеєю, це був ще один зручний інструмент, який варто покласти до себе в
шухляду, щось на кшталт збільшувального скла.
Не вірю я, що будь-який романіст, навіть той, що написав сорок з гаком
книг, має багато ідейних інтересів. У мене у самого їх багато, але тільки кілька
настільки глибокі, що можуть лягти в основу роману. І я повторюю: не так вже
це важливо. Починати з питань і ідейних міркувань – рецепт створення поганої
літератури. Хороша література завжди починається з теми і розвивається до
ідеї, майже ніколи не буває навпаки. Єдиним можливим винятком, який я можу
придумати, є алегорії на кшталт " Колгоспу тварин " Джорджа Орвелла. Але
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коли сюжет вже ліг на папір, треба подумати про те, що він означає, і в
наступні варіанти вписати свої висновки. Не зробити цього – значить позбавити
свою роботу (і читача, в кінцевому рахунку) того бачення, яке і робить кожну
написану вами річ вашою і тільки вашою.
Мені подобається думати, що я все ще доволі вправний у тому, що роблю,
але ніщо не в змозі перевершити пам’яті про добрий ляк, і я насправді маю це
на увазі, кажучи ніщо, особливо коли той призначався молодим і вразливим...
Вони пам’ятають той перший раз, коли штора відсувається і ніж починає
свою роботу. А ще ж люди змінюються. Той чоловік, що писав роман «Доктор
Сон», дуже відрізняється від того добромисного алкоголіка, який був написав
колись «Сяйво», хоча обидва залишаються зацікавленими в тому ж самому:
розповісти карколомну історію [10].
Коли я починаю книгу, мені завжди здається, що я знаю, що з цього вийде.
Але насправді жодна книжка не закінчувалася точно так. І це навіть не дивно,
оскільки ти не припиняєш думати про сюжет. Створення книги злегка нагадує
запуск міжконтинентальної балістичної ракети, тільки вона подорожує в
часі, а не в просторі. Книжковий час – це час, який герої проживають в
романі, а теперішній час – це час, який письменник проводить за написанням
роману. Писати роман точно так, як ти задумав, це все одно, що запускати
ракету. Це виглядає добре на папері, і є люди, які роблять подібні речі, які
скажуть вам, що це просто, як пиріг, і навіть будуть намагатися не
розсміятися при цьому, але обставини завжди проти нас [8].
Висновки.
Отже, добра порада нікому не завада, особливо письменникам, до того ж
молодим. Спробуємо відобразити наведені вище поради з ХХ – ХХІ ст. за
допомогою українських прислів'їв та приказок, зібраних у XVII – XVIII ст. та
упорядкованих Матвієм Номисом у середені ХІХ ст. [11]. Тоді підсумковий
перелік порад молодим письменникам у стислому форматі Слісаренко – Кінг
може мати наступний вигляд:
1. Не штука писати, коли є що дати.
2. Пиши, не пиши, а все роскотицця.
3. Нащо та й шаноба, як добреє слово.
4. Слово вітер, а пісьмо грунт.
5. Панич не знав ніц, но (тільки) одно пісьмо, та й то му з голови встрісло.
6. Єжели будеш пісьменний, пильнуй и не отступай пісьма: бо ти од нёго
одступиш на пъядь, а воно од тебе на сажень.
7. Не клади яшноі лусти, а клади пшенишне слово.
8. Лучче сороці без хвоста літати, ніж пісьменному уміти читати, та не
уміти писати.
9. Хто ламає слово, той віру ламає, той душу ламає, той Бога ламає.
"От i вся немудра наука, як стати письменником, а до того ж
письменником видатним", – зазначає Слісаренко. Однак "години, витрачені на
розмови про письменство, – це години, відібрані у самого процесу. Хоча багато
з нас, пролетарів, теж печуться про мову – у міру своїх скромних сил, і
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пристрасно печуться про мистецтво й ремесло розповідача історій на папері", –
уточнює Кінг. І нам залишається тільки погодитись з Олексою і Стівеном та
подякувати їм як за поради і приклади, так і за влучний опис навколишнього
соціуму.
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ГЛАВА 9. МУЗИКА У ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
Вступ
Хоча про Григорія Сковороду (1722-1794) опубліковано вже понад 5 тисяч
наукових праць, необхідність подальшого вивчення цього феномену
української і світової культури цілком очевидна. Він заповів написати на
своєму надгробку: «Світ ловив мене, але не спіймав», ніби прозираючи свою
посмертну долю. З наближенням ювілею видатного українського філософа,
письменника, педагога і музиканта з особливою гостротою відчувається його
«невловимість». Процес пізнання феномену Григорія Сковороди, напевне, буде
безкінечним.
Значну роль музики у житті та творчості Григорія Сковороди констатували
майже всі, хто писав про нього, але предметом спеціального дослідження це
питання було у небагатьох працях, зокрема у невеликій монографії Онисії
Шреєр-Ткаченко «Григорій Сковорода – музикант»[13], частково – у статтях
«Новознайдений музичний твір на слова Григорія Сковороди» Миколи
Боровика й Івана Іваня [2, с.67-70], «Григорій Сковорода і народна пісня» Івана
Іваня [4, с.81-90] та у ряді інших розвідок, серед яких переважають тези
доповідей на наукових конференціях. Повного уявлення про музичну складову
спадщини митця-філософа досі не створено. Зокрема, недостатньо вивчено
музичні асоціації у його літературних текстах. Все це визначає актуальність
теми нашої розвідки.
Ми ставимо мету з’ясувати особливості взаємозв’язку між музичною і
словесною творчістю Григорія Сковороди, його погляди на роль музики у
формуванні духовного світу людини.
9.1. Музика у житті, філософії та педагогіці Грирорія Сковороди
Григорій Сковорода не залишив спеціальних музикознавчих праць, проте
музика посідала значне місце у його житті та світоглядних уявленнях. Як
відзначив М. Жулинський, «Сковорода був духовно споріднений з
філософським материком світової цивілізації, який не лише ним одним був
засвоєний » [3, с.24]. Напевне, більше, ніж будь-хто інший в Україні ХVІІІ
століття, він усотував у себе старі й нові філософські ідеї та естетичні теорії.
Григорій Сковорода творчо засвоїв традиції давнього українського любомудрія,
античної, середньовічної, ренесансної та просвітительської філософії. Серед
найчастіше згадуваних ним мислителів – Піфагор, Сократ, Плутарх, Сенека,
Платон, Арістотель, Епікур, Еразм Роттердамський, які стверджували, що
світобудова тримається на гармонії. Григорій Сковорода захоплювався і
філософією Сходу, де музиці відводилася особлива роль.
У міфології та філософії різних народів музика постає як особлива енергія
Всесвіту. Як «винахід богів», утілення «прихованого знання» про
облаштування світобудови її розглядав Плутарх [детальніше про це див.: 7, с.
464-470]. Космічна музика пов’язує між собою макро- і мікрокосм –
світобудову і людину, вона проймає небесні сфери і керує часом» [14, c.374]. У
«Рігведі» музика характеризується як уселенський закон, у «Махабхараті» час
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названий «музикою космосу». «Музика – сила (енергія), яка об’єднує і
впорядковує всесвіт, вона вплітається у першопочатковий хаос і творить із
нього космос. Відповідно доктрині піфагореїзму, людина, яка оволоділа
секретами музичної гармонії, може керувати живою і неживою природою» [14,
c.375-376].
Ці уявлення про музику позначилися на світогляді та творчості Григорія
Сковороди, проте слід погодися з Леонідом Ушкаловим, що особливий уплив
на естетичні погляди митця-філософа мало вчення Платона: «На його думку,
прекрасне – це ідеї речей, а потворне – наслідок втрати ідеями тотожності собі,
тобто наслідок їхнього віддзеркалення в мінливій матерії. <…> Філософ може
окреслити джерело краси також за допомогою понять «міра» або «ритм». У
музикантів, зазначав він, «мера в движеніи пенія именуется темпо… Темпо в
движеніи планет, часових машин и музыкального пенія есть то же, что в
красках рисунок». Отож, прекрасне походить від божественної природи, а
людське мистецтво годне лише надавати блиску Божому твориву» [11, с.38].
Спираючись на вчення Епікура та власний досвід, Григорій Сковорода
вбачав у музиці джерело насолоди. На ідеї Просвітництва спирається його
уявлення про педагогічне значення цього виду мистецтва.
Учень, найближчий друг і перший біограф Григорія Сковороди Михайло
Ковалинський у своїй книзі «Жизнь Григория Сковороды», яка стала основним
джерелом для сковородинознавців, чимало сторінок присвятив ролі музики у
житті народного «учителя істини». Написана ним біографія Григорія
Сковороди була 1794 року, як зазначив автор, «в древнем вкусе» (тобто
книжною мовою ХVІІІ століття, з дотриманням традиційної стилістики).
Сучасному читачеві може здатися дивним, що при зображені свого спілкування
з учителем Михайло Ковалинський уживає щодо себе форму «третьої особи»,
але такою була тогочасна «літературна мода», спрямована на підкреслення
об’єктивності наратора. Джерелами цієї біографії були не тільки власні
враження автора, а й розповіді інших людей, насамперед самого Григорія
Сковороди, а також твори і листи філософа.
Михайло Ковалинський стверджує, що герой його книги походить з
козацької родини середнього достатку, яка відзначалася добропорядністю та
набожністю й відповідно виховувала сина. «…Григорий по седьмому году от
рождения приметен был склонностью к богочтению, дарованим к музыке,
охотою к наукам и твердостию духа. В церкви ходил он самоохотно на крилос и
певал отменно, приятно» [5, с. 191], – стверджує він. Слід зауважити, що
Михайло Ковалинський зобразив дитинство і юність свого героя дещо
однобічно, орієнтуючись на агіографічні канони. Напевне, семирічний Григорій
не тільки захоплювався церковним співом, а, як і всі селянські діти, знав
народні пісні й, до того ж, вирізнявся вмінням гарно грати на сопілці. На це,
зокрема, вказує Дмитро Багалій, автор найгрунтовнішої монографії про життя і
творчість Сковороди: «Сковорода з дитинства, очевидно, навчився й народніх
українських пісень, надто, коли взяти на увагу ще й те, що він був пастухом –
та грав на сопілці. Сопілка була його першим музичним інструментом, до якого
він потім приєднав ще кілька інших» [1, с.340]. Напевне, ще змалку Сковорода
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почав знайомитися з українським фольклором, оскільки знав його чудово, що
позначилося на його світобаченні та творчості.
Серед наук, які культивувалися у Київській академії, де Григорій
продовжив навчання після сільської школи, були музика і мистецтво співу за
нотами. В опануванні цим мистецтвом Сковорода досяг неабияких успіхів, бо
потрапив до невеликого гурту студентів, вибраних для хору при дворі цариці
Єлизавети Петрівни. «Дарования Сковороды к музыке и отменно приятный
голос его» [5, с. 192] столичні знавці оцінили високо: він одержав чин
придворного уставщика, будучи ще дуже молодою людиною. Крім того, у
Санкт-Петербурзі Григорій оволодів мистецтвом «італійського» (оперного і
концертного) співу.
Перед талановитим юнаком відкрилася можливість блискучої кар’єри у
столиці імперії, але він повернуся до навчання у Київській академії, яке вдруге
перервав, щоб побувати за кордоном. Генерал-майор Вишневський,
направлений царицею в Угорщину для керівництва Токайською комісією,
забажав узяти з собою людину, здатну до церковної служби і співу.
«Сковорода, известен знаним музики, голосом, желанием быть в чужих краях,
разумением некоторых языков, представлен был Вишневскому одобрительно и
взят им под покровительство
Путешествуя с генералом сим, имел он случай, с позволения его и с
помощью его, поехать из Венгрии в Вену, Офен, Презбург и прочне окольные
места, где, любопытствуя по охоте своей, старался знакомиться наипаче с
людьми, ученостью и знаниями отлично славными тогда» [5, с. 193]. Мабуть,
Григорій намагався познайомитися також зі славетними музикантами,
принаймні, відвідував концерти та оперні вистави. Показово, що насамперед
він попрямував у Відень – оперну столицю Європи, а також, як припускають
численні дослідники, в Італію – «наймузичнішу» країну світу. На жаль,
Михайло Ковалинський нічого не повідомляє про контакти зі зарубіжними
музикантами, проте стиль бароко, який був загальноєвропейським, безперечно,
з’явився у композиціях Сковороди не випадково, хоча і мав специфічно
українські та індивідуальні риси. Цей стиль притаманний і його літературним
творам, навіть філософським трактатам.
«Музика грала зовсім не випадкову, а досить важливу ролю в житті
Сковороди, він, безумовно, розумівся на музиці, у нього був природний хист до
музики, що є одною з характерних властивостей всього українського народу,
що це так документально свідчать сучасники» [1, с. 340], – відзначив Дмитро
Багалій.
Михайло Ковалинський стверджує, що Сковороді було притаманне
«епікурейське» ставлення до музики: «Любимое, но не главное упражнение его
была музика, которою он занимался для забавы и препровождал праздное
время. Он сочинил духовные концерты, положа некоторые псалмы на музику,
также и стихи, певаенмые во время литургии, которых музика преисполнена
гармонии простой, но важной, проникающей, пленяющей, умиляющей. Он
омел особую склонность и вкус к акроматическому роду музики. Сверх
церковной, он сочинил многие песни в стихах и сам играл на скрипке,
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флейтравере, бандуре и гуслях – приятно и со вкусом» [5, с. 225].
Розповідаючи про дружбу митця з «молодым человеком», яким був тоді
він сам, автор біографії акцентує: «Григорий стал часто посещать его и, по
склонности молодого человека, занимать его музыкой и чтением книг,
служившим поводом к разговорам и нравоучению» [5, с. 208]. Він стверджує,
що Григорій Сковорода вважав музику не тільки джерелом насолоди, а й
засобом виховання і навіть психотерапії. Михайло Ковалинський згадує, як
старший друг вилікував його від страху перед мерцями. Сковорода приводив
хлопця на цвинтар, залишав самого, а сам ховався у сусідньому ліску і співав
чи награвав заспокійливі мелодії. Це подіяло: Михайло назавжди позбувся
забобонного страху.
У фінальній пісні 30-й поетичної збірки Григорія Сковороди «Сад
божественних пісень» є афористичі рядки:
Не красна долготою, но красна добротою,
Как песнь, так и жизнь
[8, с. 62].
Отже, у світогляді автора цих рядків нероздільні були естетика й етика ,
краса і добро, мистецтво і праведне життя. На жаль, не зберігся текст курсу
лекцій Григорія Сковороди з піїтики «Рассуждение о поэзии и руководство к
искусству оной», який він читав у Переяславському колегіумі. Валерій Шевчук
висунув цікаву гіпотезу, що збірка «Сад божественних пісень» була
практичною частиною цього «руководства» – зразком поетичної майстерності у
стилі бароко, мотивуючи цю гіпотезу так: «Перше, що впадає в очі, коли
читаєш звідомлення М. Ковалинського, – це те, що він виразно розрізняє у
Г.Сковороди «Розмисел про поезію» і «Керівництво». «Розмисел», напевне,
втрачено (очевидно, саме над ним «попрацювали» миші) – то була, з усього
видно, теоретична частина курсу, мабуть, невеликого розміру, втім і це
невідомо, тож говорити більше про «Розмисел» і справді не випадає»[12, с.
583]. «Керівництво до мистецтва поезії», на думку дослідника, містило зразки
версифікації, які ввійшли до збірки «Сад божественних пісень». Хоча
аргументація ця ґрунтується виключно на здогадах, вони, можливо,
відповідають дійсності. У втраченій, на жаль, теоретичній частині, ймовірно,
були викладені погляди Григорія Сковороди на взаємозв’язок поезії та музики.
Адже до цього його зобов’язувало жанрове маркування своїх ліричних творів
як «пісень».
Твердження радянських учених, нібито у своїх лекціях Григорій
Сковорода обстоював новаторську для літератури ХVІІІ ст. силабо-тонічну
систему віршування і саме за це був звільнений з викладацької роботи, нічим не
обґрунтоване. Слід відзначити, що сам він не написав жодного твору з
версифікацією такого типу, а відтак і не міг її пропагувати. Новаторство
Григорія Сковороди полягало не стільки у формальних експериментах, скільки
у своєрідності філософського змісту його творчості та педагогічної діяльності,
у невідповідності цього змісту офіційній ідеології. Він був вільнолюбною
людиною і не міг кривити душею, тому від кінця 60-х років став «мандрівним
університетом».
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Як уже ми відзначили, більшість своїх ліричних поезій Григорій
Сковорода називав «піснями» і, ймовірно, сам же поклав їх на музику. Онисія
Шреєр-Ткаченко наголосила на тому, що «музика була супутницею його життя,
з нею пов’язані всі основні етапи його творчості і діяльності. Вірячи в могутню
силу музики, Г.С. Сковорода складає більшість своїх поетичних творів саме у
формі пісень, тобто в музично-поетичному жанрі, де музиці має належати чи не
провідна роль»[13, с.6].
Григорій Сковорода був обдарований талантами філософа, педагога,
прозаїка, поета і музиканта в однаковій мірі. Він мислив і творив синкретично –
і в цьому сенсі продовжував давню культурно-літературну традицію і водночас
наближався до фольклору.
9.2. Пісні українського мандрівного любомудра в рецепції народу
Сковорода належить до тих діячів культури, які поєднували народні
українські традиції зі здобутками європейського професійного мистецтва.
Простий люд сприймав його насамперед як народного мандрівного музиканта,
поета і любомудра. Микола Костомаров у статті «Слово о Сковороде»
відзначив, що «мало можно указати таких народных лиц, каким был Сковорода
и которых бы так помнил и уважал народ… Странствующие слепцы усвоили
его песни; на храмовом празднике нередко можно встретить толпу народа,
окружающую группу этих рапсодов и со слезами умиления слушающих
«Всякому граду свой нрав и права» [6 с.177].
Особливої уваги заслуговує думка Дмитра Багалія: «Але пісні Сковороди
мало чим простіші і зрозуміліші, ніж його філософські твори, напевно і тут
приваблювала його власна особа. Сила того вражіння, що він справляв,
одушевлення й пафосу, з яким він робив кожну справу, розплавляла темні,
важкі слова, і вони легко знаходили живий і глибокий відгук серед найбільш
неосвічених слухачів» [1, с.342].
Деякі сучасні дослідники (зокрема, Леонід Ушкалов, Валерій Шевчук)
вважають, що Григорій Сковорода писав свої твори для інтелектуальної еліти.
Мабуть, так воно і було, якщо брати до уваги тільки його філософські трактати
і діалоги. Поезія і байки, попри книжну мову, все-таки мали успіх серед народу.
На нашу думку, одним із секретів пієтету простого люду щодо Григорія
Сковороди криється у вдало обраній формі його пісень. Силабічне віршування
було близьке до народного, зокрема, до традиційно застосовуваного у думах та
історичних піснях, тому сприймалося органічно.
Звісно, у рецепції народних співців тексти пісень, створені книжною
мовою, зазнавали фонетичних, лексичних і синтаксичних змін, але мелодії
навряд чи суттєво трансформувалися. Яскравим прикладом може бути згадана
Миколою Костомаровим пісня 10-та зі збірки «Сад божественних пісень»
(«Всякому городу…»), відома у багатьох виконавських варіантах, де багато
текстуальних змін, а мелодія та сама, автором якої є Григорій Сковорода.
Простий люд називав його ліричні поезії «сковородинськими веснянками»
чи «псальмами». Терміном «псальма» позначаються моралізаторські пісні
народного типу, а терміном «псалом» – релігійні гімни, що в Біблії об’єднані у
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книгу Псалтир. Щоправда, від ХІХ ст. і до нашого часу термін «псалом» стали
використовувати і щодо індивідуально-авторських творів (наприклад, «Псалом
життю Генрі Лонгфелло, «Псалом залізу» Павла Тичини, «Псалми степу»
Євгена Маланюка, «Покаянні псалми» Дмитра Павличка, «Давидові псалми»
Ліни Костенко), а «псальму» сьогодні можна почути тільки зі сцени, бо зникли
мандрівні співці, які були творцями і носіями цього жанру.
Хоча вважається, що мелодії до всіх 30-ти текстів «Саду божественних
пісень» створив сам автор, нотних записів, зроблених його рукою, не
збереглося. Та й народні виконавці зазвичай нотами не користувалися. Мелодії
«сковородинських псальм» передавалися з уст в уста, від старшого покоління
до молодшого. Деякі з автентичних мелодій Григорія Сковороди втрачені, а
деякі поетично-музичні твори приписуються йому без належних підстав.
Онисія Шреєр-Ткаченко навела міркування Григорія Данилевського з цього
приводу: «Якщо ж Квітка приписує йому по пам’яті деякі прийняті в церквах
духовні наспіви, з яких один іменується прямо «сковородиним», то це легко
могло трапитися, бо обдарований хлопчик Сковорода, повернувшись з
Петербурга, навчав бажаючих наспівів придворних тодішніх знаменитостей
вроді земляка Головні, і ця пісня збереглася в пам’яті нащадків разом з його
іменем». Дослідниця слушно зазначила: «Це питання і досі залишається
нез’ясованим» [13, с.9].
9.3.Інтепретація творів Григорія Сковороди у поетикальному та
функціональному аспектах
Онисії Шреєр-Ткаченко належить цікаве спостереження: «Для Сковородифілософа характерні асоціації чи порівняння, пов’язані зі світом музики, як-от:
«Подібно до того, як музичний інструмент, якщо ми його слухаємо здалеку,
здається для нашого вуха приємнішим, так бесіда з відсутнім другом буває
набагато приємнішою, ніж з присутнім» [13, с.20].
Свої філософські трактати і притчі Григорій Сковорода іноді називав
«симфоніями». Ефект симфонічного «багатоголосся» створювався не тільки
діалогами і полілогами, а й бароковим прийомом «поєднання непоєднуваного»:
у метафізичні тексти з «темною» для недостатньо освіченого читача
символікою автор уводив цитати з пісень.
Зокрема, Григорій Сковорода вставив у притчу «Благодарний Еродій»
хороводну обрядову пісню «Мак», у філософський діалог «Брань архистратига
Михаила со Сатаною…» – власну пісню-веснянку «Зима прейде. Солнце ясно /
Миру откры лице красно…», написану в народному стилі. Притча «Убогий
Жайворонок» завершується кантом «Пастыри милы…», що виконувався також
у вертепній драмі. Дмитро Багалій указав на те, що у філософських трактатах і
діалогах Григорія Сковороди трапляються пісенні інтертексти інших авторів,
але в епоху бароко це не вважалося плагіатом, а було звичайною практикою.
Позитивні людські якості у його притчах і байках уособлені в образах
зовні непримітних співочих птахів, як це бачимо, наприклад, у притчі «Убогий
Жаворонок», у байках «Жаворонки», «Кукушка и Косик», «Соловей,
Жаворонок и Дрозд» та інших. У другій з них висловлено прагматичний погляд
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на роль пісні у людському житті. Зозуля пожалілася Дрозду, що не може співом
розігнати свою нудьгу – й почула у відповідь, що це зумовлено її легковажним
життям. Підкинувши яйця в чуже гніздо, безтурботна птаха тільки те й робить,
що співає, перелітаючи з місця на місце, п’є та їсть, Дрізд же годує, береже і
вчить своїх дітей, а свою працю полегшує співом, тому не знає нудьги. У «силі»
автор обстоює думку, що найбільше щастя для людини – сродна праця, під час
якої і пісня доречна: «Доброму человеку всякий день праздник» [8, с.100].
Таким чином, пісня має полегшувати і прикрашати життя тих, хто працює за
покликанням. У байці «Соловей, Жаворонок и Дрозд» в образах трьох
улюблених співочих птахів Григорія Сковороди репрезентовані різні природні
дари та інтереси, які у дружніх взаєминах мають не нівелюватися, а
взаємодоповнюватися. Їх єднає духовна спорідненість – співочий талант і
схильність до добра і злагоди, які у кожного виявляються по-своєму. У «силі»
автор відзначає: «Сими тремя птичками образуется добрая дружба» [8, с.122].
Музичні асоціації у розглянутих вище творах увиразнюють філософські та
морально-етичні ідеї, які є наскрізними у творчості автора.
Найбільше музичних асоціацій, мотивів та образів у ліриці Григорія
Сковороди. У 3-й пісні «Саду божественних пісень» поет зображує розквітлі
сади, які «соловьев навели» [8, c.15]. 4-та пісня завершується мажорними
рядками: «Песнь спевая, восклицая, / Веселящеся, яко с нами Бог!» [8, c.17]. У
пісні 6-й є промовистий риторичний вигук: «Ангельскія хоры, вси в небе
торжествуйте!» [8, c.17]. Сповнена музики 13-та пісня («Ах поля, поля
зелены…»):
Жайворонок меж полями,
Соловейко меж садами ;
Тот, віспрь летя, сверчит,
А сей на вітвах свистит.
А когда взошла денница,
Свищет в той час всяка птица,
Музыкою растворенный воздух шумит вкруг.
Только сонце выныкает,
Пастух овцы выганяет
И на свою свирель выдает дрожливый трель
[8, c.17].
«Пісня «Ах поля, поля зелены…» у свій час (кінець ХVІІІ – початок ХІХ
ст..) була надзвичайно популярною і увійшла до багатьох текстових пісенників
під назвою «Полевая песня господина Сковороды», на жаль, без запису мелодії
І тема, і дещо піднесена мова, і будова вірша цієї пісні (хоч тут і дуже
відчутний вплив нерівноскладового народного вірша) не виявляють значної
близькості до української народної творчості» [13, с.23], – слушно стверджує
Онисія Шреєр-Ткаченко. На нашу думку, слід звернути особливу увагу на
вишукану метафору «Музыкою растворенный воздух шумит вкруг», пов’язану
не з фольклором, а з філософською ідеєю гармонійної всеєдності світу.
Пісні «Всякому городу нрав и права», «Ой ты, птичко жолтобоко», «Стоит
явор над горою», «Ах ушли мои лета», що здобули велику популярність ще за
МОНОГРАФИЯ

123

ISBN 978-617-7414-15-4

Перспективные достижения современных ученых

життя Григорія Сковороди, дійшли до нашого часу в списках з нотами. Остання
з них без зазначення авторства Сковороди була вміщена в уніатському
«Богогласнику», надрукованому в Почаєві 1790 року, проте у народі її називали
«сковординською псальмою». Порівнючи варіанти її у «Богогласнику» та у
збірнику Петра Демуцького «Ліра і її мотиви» (1907), Онисія Шреєр-Ткаченко
наголосила на тому, що ці записи «відділяє велика часова відстань – 117 років,
проте жодного сумніву не викликає, що: 1) обидва варіанти записані від
представників одного й того ж середовища, а саме, від лірників; 2) обидва
зберігають всі основні думки і строфи пісні; 3) мелодії цих записів також
близькі між собою за інтонаційним складом і метро-ритмом; 4) запис М.В.
Лисенка «Об смертному часу» є лише дещо скороченим варіантом «Ах ушли»,
як і текст, відомий з рукописного запису Білозерського; 5) у лірницькому
варіанті («Ліра і її мотиви», 1907) слід відзначити появу нових рядків і строф,
переробку деяких мовних зворотів, що наближає його до народного
світосприйняття.
Отже у даному випадку ми зустрічаємося з своєрідною народною
трансформацією сковородинської псальми «Ах ушли мои літа» й дальшим її
побутуванням у фольклорі подібно до сатиричної пісні «Всякому городу нрав и
права» [13, с.51]. Ця дослідниця дотримується думки, що пісні Сковороди –
«новий і значний етап в розвитку камерної вокальної музики, зокрема, пісніроманса, притому не тільки завдяки їх новій і різноманітній тематиці, а й тому,
що це був новий тип вокально-інструментальної музики, тобто пісні з
інструментальним супроводом, що, як відомо, безпосередньо передувала
українському солоспіву» [13, с.28].
Слід відзначити, що Григорій Сковорода не друкував свої твори і щедро
роздаровував їх, не дбаючи про «авторські права». Мелодії своїх пісень він,
може, і зовсім не записував. Вони сприймалися «на слух» і поширювалися
стихійно, подібно до фольклорних творів. Через це «сковородинські псальми»
важко піддаються атрибуції, тому ми сьогодні маємо лише приблизне уявлення
про пісенну творчість Григорія Сковороди, проте іноді трапляються щасливі
знахідки.
4-та пісня «Саду божественних пісень», що виконувалася у першій частині
«Вертепу» як чотириголосний кант-колядка, дійшла до нашого часу з нотами.
Рукопис, за свідченням видавця «Вертепу» Г. Галагана, був придбаний у
мандрівних студентів одним із його предків ще за життя Григорія Сковороди,
близько 1770 року. Щоправда, спудеї дуже трансформували текст, намагаючись
наблизити його до розуміння неосвіченої публіки: порушили строфічну будову,
а подекуди і ритм, додали беззмістовні фрази.
Сьогодні кант «Ангелы, снижайтеся» виконується у варіанті, який можна
вважати наближеним до автентичного твору. Зокрема, нове життя йому дав
вокально-інструментальний гурт під керівництвом Тараса Компаніченка. Цей
же гурт виконує і різдвяну пісню «Пастыри милы, где вы днесь были?»,
знайдену й опубліковану Миколою Боровиком та Іваном Іваньо. Свого часу
розшифрував запис мелодії і здійснив оригінальне аранжування цього твору
Мирослав Скорик.
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Традиційно пісні Григорія Сковороди співали тільки чоловіки чи хлопчики
(наприклад, хор хлопчиків під керівництвом Артема Веделя, який у 1796-1798
роках працював у Харкові). Пісня «Ой ти, птичко жолтобоко» нещодавно чи не
вперше за історію її побутування пролунала у жіночому виконанні. Отже,
можна сподіватися, що сфера функціонування пісень Григорія Сковороди
нарешті остаточно подолає гендерну межу. Новітні виконавські інтерпретації
його поетично-музичних творів заслуговують окремого дослідження.
Монографія Онисії Шреєр-Ткаченко «Григорій Сковорода – музикант» має
неабияку наукову цінність. Авторка частково застосувала інтермедіальний
метод дослідження, що дозволило їй зробити оригінальні висновки про поетику
пісень Григорія Сковороди: «Так само, як тексти пісень Сковороди при всій
різноманітності їх тематики відзначаються філософською настроєністю, так і
мелодії їх ріднить зосереджений, стриманий лірико-епічний характер, що
проявляється в різних особливостях музичної мови (це можна твердити,
незважаючи на певну різнорідність джерел і неоднакову якість записів). Звідси
й їх поважний темп, відносно рівний ритм, стримана динаміка і здебільшого
плавний динамічний рух, для якого характерна відсутність широких кодів в
межах однієї і тієї ж музичної фрази, її декламаційна наспівність. Вокальність
(у розумінні відсутності інструментального характеру ходів у мелодії),
порівняно невеликий діапазон мелодії, своєрідність ладової будови при всій
ладовій визначеності (ясний dur-moll). Це особливо відчутно у кількаголосих
кантах <…>» [13, с.73]. Особливо цінним є такий висновок цієї дослідниці:
«Його музична мова, зберігаючи деякі елементи старого стилю кантів,
найбільше тяжіла до народнопісенного мелосу. Водночас його пісні
знаменують собою народження нового жанру – сольної пісні з
інструментальним супроводом, що багатогранно відображала духовний світ
людини» [13, с.90].
Напередодні ювілею Григорія Сковороди назріла необхідність більш
активного пошуку його творів у старовинних пісенниках, у фольклорних
збірниках, а також ретельна ревізія архівів, листування та інших матеріалів.
Можливо, нарешті віднайдуться власноручні нотні записи митця-філософа, що
стане стимулом до подальших інтермедіальних студій його багатогранної
творчості.
Висновки
Григорій Сковорода – унікальна, всебічно обдарована творча особистість:
філософ, педагог, прозаїк, поет, музикант. Його таланти виявилися у
синкретичних формах і були функціонально спрямовані на моральне й
інтелектуальне пробудження народу. Він – чи не єдиний в історії філософ, який
власним прикладом доводив життєспроможність своїх ідей. Філософський
характер мають не тільки трактати, діалоги, притчі, байки, а й ліричні поезії
Григорія Сковороди.
Всі мемуаристи відзначають, що Григорій Сковорода був чудовим
співаком і композитором, майстерно грав на різних інструментах. Пісенні
інтертексти та музичні асоціації містяться не тільки у його ліриці, а й у
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трактатах, діалогах, притчах, байках. Отже, мислення музичними образами
охоплювало і словесну творчість цього митця.
Поезії збірки «Сад божественних пісень» були покладені на музику
автором, але до нашого часу дійшли мелодії не всіх цих творів. Збереглися
тільки окремі нотні записи, що потрапили до збірників типу «Боголасника», та
в усній традиції – «сковородинські псальми», що виконувалися мандрівними
народними співцями. Якщо тексти цих творів в усній передачі
трансформувалися, що було зумовлено необхідністю наблизити їх до розуміння
слухачів, то мелодії, як доведено музикознавцями, майже не змінювалися.
Григорій Сковорода вмів гармонійно поєднувати поетичний текст з
музикою, що забезпечило популярність серед народу його пісень «Всякому
городу нрав и права», «Ой ти, птичко жолтобоко», «Стоит явор над горою»,
«Ах поля, поля зелены» та інших. У цих творах змін зазнали «книжна» лексика,
частково – строфіка, а ритміка і мелодії залишилася, як можна сподіватися, в
основному автентичними.
Знайдено ноти кантів «Пастыри милы…», «Ангелы, снижайтеся…», що
дало змогу зробити сучасні аранжування цих творів. Новітні виконавські
інтерпретації пісень Григорія Сковороди заслуговують окремого дослідження.
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ГЛАВА 10. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Вступ
Характеризуючи сучасний стан розвитку суспільства, варто звернути увагу
на підвищення ролі інформаційних технологій у життєдіяльності індивідуума,
суспільства і держави. Бурхливий розвиток інформаційних процесів,
провадження нових винаходів, досягнень та технологій у виробничі та
управлінські процеси обумовила не лише можливості поступального розвитку
нашої держави, але і стала фактором зростання кількості злочинів та
вдосконалення засобів і способів вчинення злочинних посягань. Така ситуація
значно утруднює запобігання, виявлення та протидію злочинності і зумовлює
необхідність вдосконалення впроваджених і розробку нових методів і засобів її
здійснення.
Розвиток інформаційних систем в Україні на сучасному етапі науковці
характеризують як низький і приходять до висновку, що впроваджені
інформаційні системи на сьогодні не здатні в повному обсязі реалізувати своє
призначення у процесі діяльності правоохоронних органів. Саме тому, питання
вдосконалення інформаційного забезпечення правоохоронних набуває
особливої актуальності.
10.1. Розвиток та становлення інформаційного забезпечення
правоохоронних органів України.
Інформаційне забезпечення правоохоронної діяльності відкривають нові
можливості для попередження злочинності та сприяють ефективному і точному
прийняттю рішень з метою розкриття злочинів. Беззаперечно, що використання
інформаційних технологій може стати чи не головним чинником зміцнення
законності, забезпечення обороноздатності країни, соціально-політичної
стабільності та розвитку демократичних засад в управлінні державою.
Важлива роль розвитку інформаційного забезпечення у процесі здійснення
правоохоронної діяльності підтверджується у працях науковців. На думку О.Г.
Фролової суттєва, а в багатьох випадках пріоритетна роль інформаційного
забезпечення у процесі здійснення ефективного управління в органах
внутрішніх справ та функціонування усієї правоохоронної системи
підтверджується на практиці боротьби зі злочинністю. Важлива роль системи
інформаційного забезпечення управління в правоохоронних органах
підтверджується на нормативному рівні, зокрема наказами та розпорядженнями
Міністерства внутрішніх справ України [14, с. 55].
Досліджуючи ґенезу правових основ інформаційного забезпечення
діяльності правоохоронних органів, І.П. Катеринчук відзначає наявність зв’язку
між розвитком інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних
органів та еволюційними етапами розвитку інформаційних технологій.
Науковець виділяє шість етапів розвитку інформаційного забезпечення
правоохоронних органів. На першому етапі виникає людська мова, що значно
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полегшило обмін відомостями під час особистого контакту, а також
накопичення інформаційних ресурсів, появу осіб, які відповідали за їх
зберігання. Протягом другого етапу еволюції з’являється писемність, а поява
першого друкарського верстата в 1445 році ознаменувала початок третього
етапу розвитку інформаційної технології, який тривав близько 500 років і
важливим досягненням якого стала поява інформаційного забезпечення
правоохоронних органів як власне функції їхньої діяльності. Протягом
четвертого періоду (кінець XIX – початок XX ст.) інформаційної еволюції були
винайдені та набули поширення засоби передачі інформації: радіо, телеграф,
телефон та ін. Із появою перших електронно-обчислювальних машин в 1946 р.
розпочався п’ятий етап еволюції інформаційних технологій, а на шостому етапі,
що триває досі, був винайдений мікропроцесор і персональний комп’ютер [6, с.
12].
Основи інформаційного забезпечення правоохоронних органів України
сформувалися на початку 70-х років минулого століття. У цей період стали
використовувати накопичений в нашій державі досвід застосування
електронно-обчислюваних машин для вирішення завдань управління
промисловістю. Тоді ж був створений Республіканський науково-дослідний
інформаційний центр з мережею інформаційно-обчислювальних центрів у всіх
регіонах країни – обласних управліннях внутрішніх справ (нині Департамент
інформаційних технологій), які були обладнані електронно-обчислювальними
машинами виду Мінськ-32, Мінськ-22, а згодом – СМ та ЄС. Інформаційні
центри стали осередками збору основних масивів інформації та технічних
засобів її оброблення, функціональних автоматизованих інформаційних систем,
котрі розрізнювалися за призначенням, характером завдань, рівнем
функціонування тощо. Як зазначають Р.А. Калюжний та В.М. Ткаченко,
тогочасні автоматизовані інформаційні системи, які застосовувались в
правоохоронній сфері, не мали суттєвих відмінностей поряд із тими, що
використовувалися в інших галузях народного господарства країни [4, с. 65].
Характерним для побудови тогочасних інформаційних систем було те, що
обробка інформації здійснювалась централізовано, утруднюючи або
унеможливлюючи тим самим прямий доступ працівників правоохоронних
органів до бази даних
Варто відзначити, що створенню єдиної бази даних, яка б містила усю
необхідну інформацію для реалізацією правоохоронними органами своїх
функцій перешкоджали наступні фактори: по-перше, це слабка технічна
оснащеність інформаційних центрів радянської системи правоохоронних
органів, по-друге – недостатнє застосування новітніх на той час програмних
ресурсів. Мета використання інформаційно-аналітичного забезпечення
правоохоронних органів зводилась до статистичного аналізу інформації,
ведення кримінальних обліків, здійснення контролю за процесом розгляду
повідомлень і заяв щодо злочинів [8].
На початку 80-х років була розроблена стратегія «автоматизації
інформаційного забезпечення управлінської діяльності», в основу якої було
покладено ідею створення автоматизованого робочого місця співробітника
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органів внутрішніх справ. Дана стратегія передбачала розробку комплексу
автоматизації інтелектуальної праці конкретного працівника та передачу
інформації «знизу догори» і «від периферії до центру»[13].У 1985 році починає
формуватися єдиний автоматизований банк даних, який зосереджував
інформацію, яка необхідна правоохоронним органам для здійснення своїх
функцій. В усіх чергових частинах органів внутрішніх справ були встановлені
автоматизовані системи оперативного інформування. Дана система містила
сукупність програмних, інформаційних, організаційних та технічних засобів, за
допомогою яких відбувалось збирання, збереження інформації, а також
контроль та видача даних в чергових частинах. У 1988 році було засновано
кафедру технічних засобів попередження та розкриття злочинів, яку згодом
реорганізовано в підрозділ інформаційних технологій Національної Академії
внутрішніх справ України.
Безумовно, вдосконалення системи інформаційного забезпечення
правоохоронних органів позитивно відзначилося на рівні попередження,
запобігання та подолання злочинності в країні. Переконливим був той факт, що
електронно-обчислювані
машини
надали
можливість
працівникам
правоохоронних органів автоматизувати однотипні та трудомісткі роботи, з
їхньою допомогою розширити можливості працівників апарату управління у
вирішенні конкретних завдань. Завдяки застосуванню електроннообчислювальних машин правоохоронці змогли повніше виявляти тенденції та
закономірності у сфері охорони громадського порядку та боротьби зі
злочинністю, робити точніші прогнози, почали застосовувати прогресивні
методи аналізу оперативної обстановки, оперативніше приймати рішення.
Варто звернути увагу на посильну допомогу застосування новітніх засобів
обробки інформації в оперативно-розшуковій та довідковій роботі. Так,
автоматизовані інформаційні системи «Адмінпрактика», «Профілактикарозшук», «Скарга», «Статистика», «Автомобіль», «Аналіз господарської
діяльності», «Номерні речі», «Патруль», «Нормативно-правові акти» та ін.
довели свою ефективність вже на першому етапі їхнього впровадження.
Наприклад, «Профілактика-розшук» за кілька місяців функціонування
забезпечила зменшення на 16% кількості злочинів столиці, вчинених раніше
судимими особами, а завдяки «Статистиці» зменшилася кількість приписок
щодо розкриття злочинів. У той час почали застосувати електроннообчислювальні машини і для боротьби з економічними злочинами, що
втілилося у впровадженні низки методів і засобів ретроспективного аналізу
діяльності організацій різних галузей економіки. Саме в цей час почала
розроблятись галузева інформаційна система «Нормативно-правові акти», яка в
90-ті роки XX ст. переросла у широковідомі нині системи «Право»,
«Законодавство», «Нормативно-правові акти України».
У 1991 році в системі МВС України почала формуватися перша місцева
обчислювальна мережа, доступ до якої було надано керівникам МВС та
головним службам управління, а 1992 рік став початком формування єдиної
системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ МВС України
– системи обробки даних, в котрій інформація обробляється за єдиною схемою,
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на основі єдиних для різних задач вихідних та нормативно-довідкових
матеріалів. У 2000 році інформаційна мережа вже складалася з місцевих
обчислювальних мереж структурних підрозділів МВС України та УМВС, які
були об’єднані в одну інформаційну систему. Місцеві мережі кожної
структурної служби функціонували самостійно та автономно. Відповідні
служби апарату МВС створювали та супроводжували місцеві бази даних,
доступ до яких відбувався відповідно до службових потреб співробітників [9].
У 2002 році був створений Департамент інформаційно-аналітичного
забезпечення МВС. Даний підрозділ є структурним підрозділом апарату МВС,
основне функціональне призначення якого полягає у розробці та впровадженні
інформаційних технологій в діяльність органів внутрішніх справ України [19, с.
80]. Департамент також забезпечує формування електронних версій для
персональних обліків МВС – «Зниклі громадяни», «Особи, які переховуються
від органів влади», «Неопізнані трупи», «Культурні цінності», «Moбільні
телефони», «Транспортні засоби у розшуку», «Зброя у розшуку» та ін. На
основі Департаменту інформаційно- аналітичного забезпечення у 2006 році
передбачалась організація Оперативно-аналітичного департаменту, який мав
відповідати за розбудову оперативно-аналітичних структур в центральному
апараті та в регіональних підрозділах. Однак, мета і завдання новоствореного
підрозділу не були чітко визначені, тому вже у 2007 році його реорганізували у
Департамент стратегічного аналізу і прогнозування. Тоді ж були створені
сектори інформаційних технологій в складі міських, районних та лінійних
органів внутрішніх справ [8].
Слід зазначити, що подальше зростання рівня злочинності в Україні
стимулювало вдосконалення існуючих та вироблення принципово нових
підходів у діяльності органів внутрішніх справ. У сфері інформаційного
забезпечення пріоритетним завданням було передбачено створення єдиної
інтегрованої інформаційної мережі, яка містила б усю накопичену і нову
інформацію оперативно-розшукового призначення. За основу була взята
розроблена у 2003 році УМВС у Луганській області інформаційно-пошукова
система «АРМОР» (Автоматизоване Робоче Місце Оперативника), яка була
прийнята за базову в усіх обласних МВС України і в даний час є інтегрованою
інформаційно-пошуковою системою органів внутрішніх справ України (ІІПС).
ІІПС функціонує на підставі Положення про Інтегровану інформаційнопошукову систему органів внутрішніх справ України від 12.10.2009 року,
затвердженого Наказом МВС. Дана система являє собою сукупність
організаційно-розпорядчих заходів, програмно-технічних та інформаційнотелекомунікаційних засобів, за допомогою яких здійснюється формування та
ведення довідково-інформаційних, оперативно-розшукових обліків та
забезпечується авторизований доступ до інформаційних ресурсів ІІПС. У
Положенні про Інтегровану інформаційно-пошукову систему органів
внутрішніх справ України від 12.10.2009 року чітко визначена мета
функціонування ІІПС – інтеграція інформаційних ресурсів, які існують в
органах та підрозділах внутрішніх справ в єдиний інформаційно-аналітичний
комплекс, яка відбувається за допомогою використання використання сучасних
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інформаційних технологій, комп’ютерного та телекомунікаційного обладнання
задля надання підтримки оперативно-службовій діяльності органів і підрозділів
внутрішніх справ та підвищення рівня їхньої можливості протидії та
профілактики злочинності [12].
На виконання Положення про ІІПС було розроблено алгоритм дій
користувачів з організації формування ІІПС з метою використання під час
виконання службових завдань за напрямками діяльності працівників
правоохоронних органів. При цьому інформаційні обліки регіонального та
центрального рівнів ІІПС є доступними виключно для авторизованих
користувачів ІІПС. На даний час ІПС об’єднує
19 комп’ютерних
інформаційних підсистем (АІС «Особа», АІС «Дактилоскопічні обліки», АІС
«Нерозкриті злочини», АІС «Оріон» та ін.).
Наказом Національної поліції України від 30 грудня 2015 р. № 228
створено Департамент інформаційної підтримки та координації поліції
(ДІПКП) «102» Національної поліції України, який організовує та здійснює
передбачені законодавством України заходи, спрямовані на інформаційноаналітичне та інформаційно-пошукове забезпечення правоохоронної діяльності
й захист персональних даних під час їх обробки у структурних підрозділах
апарату Національної поліції України. ДІПКП визначає основні напрями
діяльності поліції у сфері інформатизації, здійснює інформаційно-пошукову та
інформаційно-аналітичну роботу, бере участь у розроблені проектів
нормативно-правових актів МВС з питань, що належать до компетенції поліції
та стосуються інформаційно-аналітичного забезпечення, а також обробки
персональних даних в органах і підрозділах поліції Організація інформаційноаналітичної та інформаційно-пошукової діяльності поліції здійснюється
відповідно до Конституції України, законів України, указів Президента України
та актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства України,
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України, які
регулюють цю діяльність.
Таким чином, історичний огляд наглядно показує, що інформаційне
забезпечення правоохоронних органів є важливим елементом їх
функціонування.
10.2.
Проблемні
питання
інформаційного
забезпечення
правоохоронних органів.
Серед нагальних проблем у сфері інформаційного забезпечення
правоохоронних органів науковці виділяють низький рівень організаційнокадрового потенціалу. По-перше, як зазначає у своєму дослідженні
І.П. Катеринчук, існує проблема підготовки працівників, які повинні достатньо
володіти знаннями, вміннями та навичками застосування інформаційних
технологій. Оскільки основна частина кадрового потенціалу правоохоронних
органів володіє юридичною освітою, то набуття технічних навичок повинно
бути враховано при підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних
закладах [6, с. 11]. Інформаційна підготовка майбутніх працівників
правоохоронних органів повинна бути спрямована на формування в курсантів
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інформаційної культури за допомогою освоєння ними навчальних курсів
професійної інформатики, які повинні сформувати уявлення про основи
інформатики як навчальну дисципліну і водночас набуття навичок застосування
інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. Як зазначає
Т.П. Колісник, рівень ефективності інформативної підготовки кадрів для
правоохоронних органів повинен підвищуватися за допомогою впровадження
інтерактивних методик і технологій навчання, організації студентських
комп’ютерних лабораторій, забезпечення навчально-наукової і практичної
співпраці курсантів з підрозділами правоохоронних органів та розвитку
науково-дослідної роботи курсантів [7, с. 222].
По-друге, важливе значення має не лише підготовка майбутніх
працівників, а й службова підготовка працівників правоохоронних органів. Так,
за умов активного розвитку інформаційних технологій працівники
інформаційних підрозділів та інших служб в галузі комп’ютерних технологій
повинні постійно підвищувати кваліфікацію з загальної інформаційної
культури, комп’ютерної підготовки і також інформаційної безпеки [18, с. 185].
По-третє, важливим аспектом проблеми є часткова втрата професійного
складу правоохоронних органів у ході проведення реформування
правоохоронної сфери. Так, після подій Євромайдану та Революції Гідності
суспільство було охоплене негативним ставленням до правоохоронної системи
загалом, що зумовило звільнення більшості досвідчених, висококваліфікованих
працівників, а стаж роботи працюючих нині кадрів є неприпустимо низький.
Така ситуація, безумовно, чинить негативний вплив на стан протидії
злочинності в умовах погіршення кримінологічної обстановки в нашій державі,
оскільки відбулася втрата вагомої частини негласних джерел інформації, які
забрали з собою звільнені працівники [2, с. 229].
На стан розвитку інформаційного забезпечення правоохоронних органів
впливає також низький рівень забезпечення всіх галузевих підрозділів
сучасною потужною комп’ютерною технікою, ліцензійним стандартним та
прикладним програмним забезпеченням, тобто слабка технічна оснащеність
правоохоронної системи. І. Катеринчук також серед основних проблем, які
пов’язані із розвитком інформаційного забезпечення у сфері правопорядку,
також підкреслює проблему застарілості програмного забезпечення у
правоохоронній сфері. Науковець зазначає, що в умовах стрімкого розвитку
інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя, відповідні
технології, які використовують правоохоронні органи, не можуть відставати
порівняно з тими, які можуть бути використані при вчиненні злочинів та
адміністративних деліктів в інформаційній сфері [6, с. 25]. Безумовно, дана
проблема
зумовлена
недостатнім
фінансуванням
сфери
розвитку
інформаційного забезпечення правоохоронних органів і це зумовлює
неоднорідність стану програмно- технічного забезпечення територіальних
підрозділів. Важливим моментом подолання даної проблеми в умовах
загострення кризи є фінансова підтримка міжнародних партнерів, зокрема ЄС у
контексті проведення реформ правоохоронної сфери. Так, приміром, в
напрямку спільного проекту з покращення роботи оперативних працівників та
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слідчих, представниками Консультативної місії ЄС нещодавно було передано
комп’ютерне обладнання на суму 98 тис. євро ГУ Національної поліції у
Харківській області [15].
М. Перепелиця та А. Володько у своєму дослідженні формування
інформаційних систем наголошують також на невідповідності рівня розвитку
інформаційних систем наявним актуальним потребам працівників
правоохоронних органів. Науковці також констатують, що на даний час
працівники правоохоронних органів не в повному обсязі використовують
впроваджені інформаційні системи, а в умовах проведення реформи в
правоохоронній сфері постала проблема простоювання і загублення наявних
систем, які довели свою ефективність на практиці. Це зумовлено тим, що
відбувається розформовування підрозділів, завдання яких полягало у наданні та
внесенні інформації до інформаційних систем, а нові підрозділи даними
функціями ще не були наділені [11, с. 84].
Г.М. Шорохова також звертає увагу на проблемі захисту власного
інформаційного простору [18, с. 185]. В сучасних умовах існують різні способи
захисту інформаційних комп’ютерних систем. В першу чергу, це комплекс
технічних засобів –контроль доступу у приміщення, фізичні способи захисту
кабельної системи, захист систем електроживлення тощо; програмні засоби, які
полягають у розробці та застосуванні антивірусних програм, систем
розмежування повноважень, засобів контролю доступу до файлів; різноманітні
способи шифрування(криптографічні способи), які використовуються з метою
обмеження несанкціонованого доступу до баз даних інформаційних систем.
Також система способів захисту інформаційного простору включає в себе
правові прийоми, які полягають у створенні адміністративно-правових і
кримінально-правових норм, що встановлюють відповідальність за
несанкціоноване використання даних [16, с. 104-105]. В напрямку
вдосконалення захисту інформаційного простору необхідно створити
комплексну дієву систему інформаційної безпеки правоохоронних органів, в
межах якої повинні бути визначені загальні положення, цілі, принципи та
напрями запровадження, а також підтримка надійної системи інформаційної
безпеки правоохоронних органів України.
10.3. Удосконалення законодавства з питань інформаційного
забезпечення правоохоронних органів.
В першу чергу необхідно звернути увагу на проблему вдосконалення
нормативно-правової бази інформаційного забезпечення правоохоронних
органів і інформаційного забезпечення в цілому. Як показав історичний огляд
розвитку інформаційного забезпечення в Україні, протягом останнього часу
зазнали змін умови його розвитку – демократія та гласність, а також стрімке
провадження новітніх технологій. Цілком логічно, що у зв’язку з цим деякі
сфери інформатизації правоохоронної діяльності залишаються не до кінця
врегульованими, що вимагає проведення ґрунтовного аналізу змісту
нормативно-правової бази [10, с. 168].
Характеризуючи
сучасний
стан
вітчизняного
інформаційного
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законодавства у сфері правоохоронної діяльності, К.І. Беляков вказує на
відсутність легальної чіткої, ієрархічної єдності в системі інформаційного
законодавства, що викликає суперечливе тлумачення та застосування його норм
в практиці [1, с. 222]. І.П. Катеринчук звертає увагу на наступні недоліки
інформаційного законодавства, які є причиною неоднозначного тлумачення
сутності інформаційних відносин: неточне тлумачення поняття «інформація» та
відсутність чітких критеріїв поділу її на види, відсутність у Законі України
«Про інформацію» тлумачення понять «відомості», «дані» внаслідок чого
потрібно звертатись до тлумачних словників, які надзвичайно широко
інтерпретують дані категорії [5, с. 378-379]. На актуальності проблеми
вдосконалення нормативного забезпечення інформатизації правоохоронних
органів в сучасних умовах наголошує і Г.М. Шорохова [18, с.185].
Щодо вирішення проблеми недосконалості правового регулювання сфери
інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів правовою
наукою вироблено два підходи, які відповідають напряму правового
регулювання інформаційних відносин в Україні в цілому. В основі першого
підходу лежить доктрина загального права і він полягає у фрагментарному
вирішенні проблем правового регулювання інформаційних відносин на
законодавчому рівні в окремих законах на основі ситуаційного підходу.
Перший підхід застосовувався задля нормативно-правового регулювання
багатьох сфер суспільних відносин на початковому етапі становлення України
як суверенної держави. Протягом цього періоду було прийнято низку
законодавчих актів у сфері регулювання інформаційних відносин, які
концептуально не погоджені між собою і містять норми, які суперечать одна
одній, також не бралася до уваги специфіка доктрини, національна
ментальність населення та інші особливості соціального і державного устрою.
Варто відзначити, що останнім часом науковці та практики в Україні
схиляються до другого підходу. В його основі лежить доктрина європейської
(континентальної) системи права, легальне визнання галузей законодавства та
їх систематизація на рівні кодифікації. Даний підхід є більш традиційним та
прийнятним для України і характерний для тих галузей законодавства, в яких
кількість правових норм у певній сфері суспільних відносин досягла критичної
маси, а наведені наукові обґрунтування щодо їхньої систематизації доводять
необхідність легальної кодифікації [1, с. 222- 224]. До таких галузей
законодавства науковці відносять і законодавство, яке регулює сферу
інформаційного забезпечення правоохоронних органів України. Так, К.І.
Беляков наголошує на необхідності виділення правових норм в цій сфері в
окремий, автономний міжгалузевий інститут права та проведення
систематизації на рівні Кодексу [1, с. 224].
Слід зазначити, що на даний час, попри численні намагання кодифікувати
інформаційне законодавство, не існує навіть проекту інформаційного кодексу
України. Вперше його розробку ініціювало Національне агентство з питань
інформатизації при Президентові України понад 20 років тому у 1995 році,
протягом тривалого часу над його створенням працював Державний комітет
телебачення і радіомовлення спільно з Міністерством юстиції України,
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Національною радою з питань телебачення і радіомовлення та вітчизняні
науковці. З 2010 року робота над Інформаційним кодексом України та
створенням теоретичних основ законодавства в інформаційній сфері
проводиться Науково-дослідним інститутом інформатики і права Національної
академії правових наук України, в 2013 році була відкрита нова науководослідна робота «Теоретико-правові основи формування та розвитку
інформаційного суспільства».
Наразі, як відзначають експерти та журналісти, в Україні попри нагальну
необхідність
кодифікації
інформаційного
законодавства,
створенню
інформаційного кодексу перешкоджає відсутність політичної волі щодо його
прийняття [3]. Так, протягом останніх 6 років здійснюється фінансування
роботи в даному напрямку Науково-дослідного інституту з державного
бюджету без відкритих тендерів, однак жодних вагомих напрацювань зроблено
не було. Це є переконливим свідченням неефективності роботи відповідних
фахівців і безцільового використання виділених державою коштів. Тому, на
нашу думку, необхідно залучити до організації підготовки проекту
інформаційного кодексу досвідчених науковців та юристів-практиків, а також
забезпечити активну участь громадськості і контроль з боку громадянського
суспільства у процесі його підготовки.
Також
з
метою
удосконалення
інформаційного
забезпечення
правоохоронних органів необхідно приводити у відповідність до завдань
правоохоронних органів інформаційно-аналітичні системи; забезпечити єдність
системи інформаційного законодавства шляхом прийняття Інформаційного
кодексу України; здійснювати фінансову підтримку правоохоронних органів з
метою забезпечення високотехнологічного озброєння; створити спеціальні
курси для працівників правоохоронних органів, з метою підвищення кадрового
потенціалу.
Висновки
Отже, система інформаційного забезпечення правоохоронних органів на
сучасному етапі має ряд нагальних проблем, серед яких можна виділити:
- недосконалість правового регулювання сфери інформаційного
забезпечення правоохоронних органів;
- низька якість кадрових ресурсів, тобто відсутність належного рівня
інформаційної підготовки професійного спрямування як у майбутніх
правоохоронців, так і в діючих працівників;
- неналежне технічне оснащення підрозділів правоохоронних органів,
особливо низових;
- невідповідність
інформаційних
систем
актуальним
потребам
правоохоронців та відсутність дієвої інтегрованої інформаційної системи;
- удосконалення механізмів зовнішньої взаємодії на міжнародному рівні
між правоохоронними органами у сфері використання інформаційних
технологій з метою запобігання та протидії транснаціональній злочинності;
- розробка та впровадження комплексної системи захисту інформаційного
простору.
МОНОГРАФИЯ

135

ISBN 978-617-7414-15-4

Перспективные достижения современных ученых

Вищеназвані проблеми потребують детального наукового опрацювання та
пошуку ефективних шляхів їхнього вирішення, зокрема запозичення
зарубіжного досвіду успішного функціонування інформаційних систем,
отримання фінансової підтримки з боку міжнародних спонсорів, залучення
громадськості до процесу вдосконалення нормативно- правової бази
інформаційного забезпечення, адже в умовах розвитку сучасних технологій
висока якість інформаційного забезпечення правоохоронних органів є
запорукою їхньої ефективної діяльності, а отже покращенням стану захисту
прав і свобод людини і громадянина в нашій державі.
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Глава 3:
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3. Бутов Р. С. Здоровий спосіб життя, як один з основних чинників
збереження та зміцнення здоров’я / Р. С. Бутов // Вісник Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка “Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини”, 2009. – Випуск 2. – С. 144–146.
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культурою / С. Ю. Балбенко // Фізичне виховання дітей і молоді. – К.: Здоров’я,
2002. – Вип. 9. – С. 7–9.
5. Бобро А. А. Формування потреби здорового способу життя у студентів
вищих навчальних закладів / А. А. Бобро // Витоки педагогічної майстерності. –
2014. – № 25. – С. 3.
6. Васьков Ю. В. Концептуальні підходи до організації занять з учнями
спеціальної медичної групи в загальноосвітніх навчальних закладах / Ю. В.
Васьков // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 29–31.
7. Дубогай О. Д. Фізичне виховання і здоров’я: навч. посібник /
О. Д. Дубогай, Н. Н. Завидівська та ін. – К. : УБС НБУ, 2012. – 270 с.
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способі життя майбутніх учителів у процесі фізичного виховання: автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 “Теорія і методика
професійної освіти” / Л. Ю. Дудорова. – Вінниця, 2009. – 24 с.
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транспорту / А. Я. Ефремова, І. О. Сапегіна, С. С. Довженко, Т. М. Кочеткова //
Наука і освіта. – 2016. – № 12. – С. 7–10.
10. Золочевський В. В. Педагогічні умови формування особистісної
фізичної культури майбутніх педагогів / В. В. Золочевський. – Д.: Освіта –
2012. – № 3 – C. 62–67.
11. Кульневич С. В. Педагогика: личность в гуманистических теориях и
системах воспитания / С. В. Кульневич, Е. В. Бондаревская. – М.: “Учитель”,
1999. – 560 с.
12. Леонов О. З. Концепція розвитку фізичного виховання у сфері освіти в
Україні / О. З. Леонов, М. Д. Зубалій, Б. Ф. Ведмеденко, В. І. Мудрік та ін. //
Основи здоров’я та фізична культура. – 2006. – № 10. – С. 2–3.
13. Молодь за здоровий спосіб життя: щорічна доповідь Президента
України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище
молоді в Україні (за підсумками 2009р.) / М-во у справах сім’ї, молоді та
спорту, Держ. Ін-т розв. сім’ї та молоді; [редкол.: Н. Ф. Романова (голова) та
ін.]. – К.: ТОВ “Основа”, 2010. – 156 с.
14. Магльований А. В. Фізичне виховання в здоровому способі життя
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студентів / А. В. Магльований. – Львів, 2006. – 17 с.
15. Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація
[навч. посібник] / О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпченко. – К.: ІЗМН,
1997. – 168 с.
16. Присяжнюк С. І. Проблема фізичного виховання учнівської молоді
України / С. І. Присяжнюк // Основи здоров’я та фізична культура. – 2006. – №
10. – С. 6–7.
17. Плахітний Д. П. Про здоров’я та здоровий спосіб життя /
Д. П. Плахітний, Н. С. Славіна, С. І. Дарчук, В. У. Дорош. – Кам’янецПодільский, 2004. – 224 с.
18. Пертов А. О. Основи організації здорового способу життя студентів /
А. О. Петров // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”, 2009. –
Випуск 5. – С. 25–32.
19. Підлісна В. Принципи здорового способу життя студентської та
учнівської молоді / В. Підлісна, М. Гуска // Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини. Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. наук.
пр. – 2010. – Вип. 3. – С. 149–153.
Глава 4:
1. Апанасенко Г. Л. Експрес -скринінг рівня соматичного здоров’я дітей та
підлітків: метод.рекомендації / Г. Л. Апанасенко, Л. Н. Волгіна, Ю. В. Бушуев.
К. : 2000. - 12 с.
2. Бондаревский Е. Я. Информативность тестов, используемых для
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Теория и практика физической культуры. – 1983. – № 1. – С. 23-25.
3. Власенко П. В. Педагогічний контроль рухової активності – засіб
спрямованого впливу на фізичну підготовленість студентів / П. В. Власенко, Л.
О. Константиновська, О. І. Кириленко // Актуальні проблеми валеологічної
освіти в навчальних закладах України: мат.наук.-метод.конф. - Кіровоград,
1995. – С.69-71.
4. Дорошенко В. В. Профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов
математических
специальностей
с
преимущественным
использованием средств футбола : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В.
В. Дорошенко ; Кубанский ГУФКСТ. – Краснодар, 2013. – 22 с.
5. Драчук А. І. Спортивна спрямованість занять як метод інтенсифікації
навчального процесу з фізичного виховання у вузах / А. І. Драчук – Л. : ЛДІФК,
2001. – С. 63-66.
6.
Душанин
С.
А.
Большая
система
комплексного
врачебно-педагогического контроля (КОНТРЕКС-2) при занятиях массовыми
формами физической культуры / С. А. Душенин, Е.Л. Пирогова // Теория и
практика ФК, 1987. – № 5. – С. 49-53.
7. Душанин С. А., Пирогова Е. Л. и др. Большая диагностическая система
КОНТРЕКС-3 в комплексной оценке функциональных возможностей и
физической подготовленности для массовых обследований населения /
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С. А. Душенин, Е. Л. Пирогова // Вопросы психологии. – 1980. – №2. –
С. 110-114.
8. Захаріна Є.А. Формування мотивації до рухової активності у процесі
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подготовленности населения центральной Украины: Монография / А. С. Куц. –
К.: ИСКРА, 1993. - 250 с.
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Винница: ВГПИ, 1989. – 56 с.
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16. Романенко В. В. Види і форми рухової активності жінок на сучасному
рівні розвитку суспільства / В. В. Романенко // Фізичне виховання, спорт і
культура здоров’я у сучасному суспільстві : Зб. наук. праць Волинського
державного університету ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2002. - Т.1. - С.167-169.
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навчальних закладів : Навчальний посібник / В. В. Романенко, О. С. Куц. –
Вінниця : ВДПУ, 2003. – 132 с.
18. Романова В. І. Методика підвищення фізичної підготовки студенток
вищих навчальних закладів на основі різних режимів рухової активності /
В. І. Романова, В. А. Леонова. – Рівне : ППДМ, 2009. – 165 с.
19. Савчук С. А. До питання про оздоровчі технології фізичного виховання
студентів / С. А. Савчук, А. В. Хомич // Фізичне виховання, спорт і культура
здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.
– Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – № 2 (10). – С. 38–41.
20. Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів /
Л.П. Сергієнко. – К. : Оліпійська література, 2001. – 439 с.
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22. Соловьева С. А. Значение диагностики индивидуальных особенностей
студентов высших учебных заведений физической культуры для повышения
качества их профессиональной подготовки / С. А. Соловьева, С. М. Погудин, И.
В. Долгова // Теория и практика физической культуры. – 1997. – №12. – С. 3641.
23. Шигалевский В. В. Диагностическая система оценки двигательных
способностей студенческой молодежи: методика, оценка и результаты / В. В.
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182.
3. Даньшева С. О. Педагогічні умови професійного самовиховання
студентів технічних вузів : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Даньшева Світлана
Олегівна. – Х., 1999. – 195 с.
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студентів вищих закладів освіти : автор. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
пед. наук : спец. 13.00.04. „Теорія і методика професійної освіти” / Л. М.
Журинська. – К., 1999.–20 с.
5. Сопнєва Н.Б. Педагогічні умови формування навчальної етичної
діяльності майбутнього вчителя: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.
пед. наук : 13.00.04. / „Теорія і методика професійної освіти” – Х., 2003. – 20 с.
6. Кремень В. Г. Освіта в Україні: Доповідь міністра освіти і науки України
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України. – 2001. – № 47. – С. 4 – 6.
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Ю. П. Лисицин. – М. : Медицина, 1982.– 328 с.
8. Оржеховська В. М. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у
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