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KAPITEL 1 / CHAPTER 1 
THE PROBLEM OF YAKUT IDENTITY IN THE REPUBLIC OF SAKHA 

(YAKUTIA) 
ПРОБЛЕМА ИДЕНТИЧНОСТИ ЯКУТОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-012 
 
В условиях современной глобализации актуальность приобретают 

исследования проблем сохранения и функционирования идентичности у 
этнических групп во всех её проявлениях: этнической, религиозной, языковой, 
и этнокультурной. Изучение проблемы идентичности якутов на основе 
социологических, статистических, полевых экспедиционных материалов на 
территории Якутии, литературных источников показывает, как теоретическую 
значимость исследования явлений идентичности, так и практическую в 
различных социокультурных условиях их функционирования [4]. В данной 
работе в основном внимание уделяется на проявления этнической и 
этнокультурной идентичностей якутов.  

По данным Всероссийской переписи 2010 г. основная масса якутов, 
коренного населения Республики Саха (Якутия) проживает на её территории. 
Якутия является одним из крупных регионов Российской Федерации.  В общей 
численности населения республики якуты составляют 49,9 %, русские- 37,8 %.  
На численность якутов не влияет рост и распространение межнациональных 
браков и семей, так как при выборе своей национальности молодёжь из этих 
семей предпочитают якутскую национальность [4]. Материалы 
этносоциологического исследования Института социологии РАН в Якутии 
(1997,1999 гг.) проведённые под руководством Л.М. Дробижевой, участие в 
которых принимала и автор, показывают проявления этнической идентичности 
у якутов [11]. Сегодня этничность не только не теряет своей роли в структуре 
идентификации личности, но, напротив значение ее усиливается. Выясняется 
также, что этническая идентичность выступает психологической основой 
этнополитической мобилизации. В критических социальных ситуациях, 
связанных с изменением характера межэтнических отношений, этническая 
идентичность трансформируется, а процесс обретения новой идентичности 
может принимать кризисные формы. Феномен роста национального са-
мосознания в последнее десятилетие XX в. во многом был обусловлен 
позитивными переменами, произошедшими в российском обществе. Для якутов 
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факторами, стимулирующими национальное самосознание, послужили 
этническая легитимность государственности, компактность их проживания, 
консолидационные процессы в составе якутского этноса, его этническая 
мобилизация в постсоветский период.  

Отметим, что позитивная этническая идентичность у якутов, 
формирующаяся в процессе консолидации этноса, способствует толерантности 
этноса, установке на сохранение своей и других этнических культур. 
Этносоциологические данные показали, что в Якутии независимо от 
национальной принадлежности респондентов, их этническая идентичность 
проявляется сильнее, чем гражданская.  Наиболее высокий разрыв (в 15 раз) 
демонстрируют городские якуты. Это говорит о том, что, несмотря на 
нивелирующую роль социального фактора в условиях урбанизации, этничность 
выступает мощным фактором консолидации этноса. Так, даже у городских 
русских этническая идентичность оказалась выше гражданской более чем в 2 
раза, у сельских якутов - более чем в 11 раз, у сельских русских — в 1,5 раза. 
Важным представляется признание положения, что основой этнической 
толерантности является позитивная этническая идентичность. В качестве 
главного фактора этнической идентификации выступает этническое 
самосознание. В связи с этим наше внимание привлечено к анализу 
соотнесения индивида с этнической группой [4]. Высокую степень проявления 
этнической идентичности, независимо от национальной принадлежности 
респондентов, показывают данные ответов опроса 1999 года об ощущение 
близости с людьми своей национальности (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Распределение ответов на вопрос о близости с людьми 

своей национальности, % 
                 Респонденты Часто Иногда Никогда 

Городские якуты         
Сельские якуты        
Городские русские  
Сельские русские 

46,7 
56,1 
46,8 
79,2 

43,4 
32,3 
33,8 
11,3 

6,6 
5,3 
6,4 
9,4 

*В данной и следующих таблицах сумма ответов может быть меньше 100%, так как ответы 
могли быть получены не от всех респондентов.  

 
Вместе с тем следует иметь в виду, что высокая степень проявления 
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идентичности на этнической основе может свидетельствовать о наличии 
проблем в межэтнических контактах на личностном уровне. 

Положительное влияние на усиление позитивности этнической 
идентичности оказывает и то, что в постперестроечный период по отношению к 
якутам стал чаще использоваться термин «титульная нация». Налицо и такой 
распространённый естественный вид групповой идентификации, как 
национальное чувство. Имеется в виду чувство удовлетворённости, 
достоинства и гордости, ощущаемое в связи с успехами и достижениями 
национальной культуры, науки и техники. В целом же для якутов остаётся 
характерной стабильная устойчивость этнического самосознания. Можно 
отметить, что позитивная этническая идентичность у якутов, формирующаяся в 
процессе его консолидации, способствует росту толерантности этноса, 
установке на сохранение своей и других этнических культур.  

Ответы на вопрос: «Можно ли сказать, что Вы человек, считающий, что 
межнациональные браки ведут к исчезновению нации?» -  обнаруживают 
явления этноизоляционизма.  Положительно ответивших среди городских 
якутов оказалось около половины, а среди сельских - чуть более половины 
опрошенных. Что касается русских, то среди городских таковые составляют 
чуть больше четверти опрошенных, а среди сельских – чуть меньше одной 
трети (см. таблицу2). 

 
Таблица 2 - Распределение ответов на вопрос, обнаруживающий 

проявления этноизоляционизма, % 
Респонденты Да Нет не знаю 
городские якуты                                44,8 48,1 7,1 
 сельские якуты                                 54,1 29,7 16,2 
городские русские                         25,8 63,2 11,0 
сельские русские                           32,1 64,2 3,7 

 
Данные материалы показывают, что для установления этнической 

толерантности важным является сохранение позитивной этнической 
идентичности. Многие проблемы в сфере межэтнических отношений в 
латентном виде существовали ещё в советский период. Для их осмысления 
важно учитывать, что они имели место в противоречивых условиях реализации 
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принципа национального равноправия на фоне усложнения этнического состава 
населения, уменьшения доли коренных жителей в общей численности 
населения республики. В связи с последней тенденцией перед якутским 
этносом встают проблемы сохранения среды обитания, адаптации к 
происходящим в ней изменениям.  

По данным опроса 1999 года на вопрос “Приходилось ли Вам лично 
испытывать ущемление своих прав или возможностей из-за Вашей 
национальной принадлежности?” респонденты ответили следующим образом 
(см. таблицу 3): 

 
Таблица 3 - Распределение ответов на вопрос об ущемлении прав из-

за национальной принадлежности, % 

Респонденты Да Нет не знаю 
 городские якуты                                19,3 77,4 3,3 
сельские якуты                                 11,2 86,5 2,3 
городские русские                        13,0 86,3 0,7 
сельские русские                           11,0 87,0 2,0 

 
Преобладающее большинство респондентов, как якутских, так и русских    

ответили на данный вопрос отрицательно. Тем не менее, почти каждый пятый 
опрошенный городской якут лично ощущал факты дискриминации, что отчасти 
объясняет наличие определенной напряженности в межэтнических 
отношениях.  Полученные данные позволяют также утверждать, что миграция 
русских за пределы республики и установки на неё объясняются в большей 
степени не фактами дискриминации, а социально-экономическими причинами.  

Ответы на вопрос: «Как бы Вы сейчас оценили межнациональные 
отношения в Вашей республике?» представлены в табл.4. 

Данные ответов показывают, что, хотя большинство опрошенных лично не 
сталкивались с фактами дискриминации, тем не менее практически половина из 
них оценивают межнациональные отношения как латентно напряжённые.   В 
особенности такое восприятие характерно для городских жителей, как якутов, 
так и русских. Отметим, что среди опрошенных русских горожан, считающих, 
что межнациональные отношения находятся на грани открытых столкновений, 
оказалось в четыре с лишним раза больше, чем среди городских якутов. 
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Таблица 4 - Распределение ответов на вопрос о характере 
межнациональных отношений в республике, % 

 
Ответ 

якуты 
городские 

якуты 
сельские 

русские 
городские 

русские 
сельские 

1.Спокойные               50,9 55,8 42,0 71,69 
2.Внешне спокойные, 
но внутреннее 
напряжение 
существует                 

46,7 29,0 47,0 24,5 

3. Напряженные            - 1,7 6,1 1,88 
4. На грани открытых 
столкновений              

0,5 0,6 2,2 - 

5. Не знаю                    1,9 12,9 2,7 1,88 
 

Эти данные показывают, что ситуация межэтнической напряжённости в 90-е 
годы в республике ещё не была преодолена. Русскими в Якутии социально-
психологический фон межнациональных отношений воспринимается более 
пессимистично, чем якутами. Русские, кроме того, чаще отрицательно 
оценивают перемены, которые произошли в республике после провозглашения 
суверенитета, а также изменения в межличностных отношениях в быту. Данные 
опросов подтвердили зависимость оценок напряженности межнациональных 
отношений, а, следовательно, и комфортности социального самочувствия, от 
национальной принадлежности, возраста и образования респондентов. Доля 
русскоязычных респондентов превышает остальные при оценке отношений как 
«тревожных». Кроме того, около трети из них считают, что в настоящее время 
наблюдается некоторое отчуждение по национальному признаку, и более того, 
недоверие к ним представителей коренных национальностей. Дифференциация 
оценок межнациональных отношений по образовательному признаку не столь 
заметна. По возрастным категориям более критично оценивает 
межнациональные отношения молодёжь в возрасте 18 – 25 лет. Напротив, 
пожилые оказались более лояльны и терпимы к людям других 
национальностей. Проявления этнической напряженности, хотя и не носящие 
конфронтационного характера, всё же имеют место среди некоторой части 
населения республики. Так, каждый третий респондент якут сталкивался с 
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фактами ущемления своих прав из-за своей национальной принадлежности в 
сфере обслуживания (магазины, рынки, транспорт). Процессы суверенизации, 
приведшие к разделению на титульных и не титульных, обострение социально-
экономической ситуации не могли не привести к обострению 
межнациональных отношений среди некоторой части населения. С другой 
стороны, в улусах с преимущественно якутским населением и 
сельскохозяйственным типом хозяйствования преобладают отношения 
взаимопонимания между людьми разных национальностей. 

Известно, что важнейшая роль в поддержании этничности принадлежит 
культурным традициям, функционирование которых представляет собой один 
из механизмов, обеспечивающих устойчивость этнокультуры. Для выяснения 
формирования этнокультурной идентичности экскурс в этническую историю 
якутов показывает следующее: этногенез якутов начинается с эпохи ранних 
кочевников, когда в Центральной Азии и в Южной Сибири развивались 
культуры скифо-гуннского типа, связанные своим происхождением с 
иранскими племенами (II тыс.до н.э). Новейшие исследования показывают 
двойственное происхождение европейских линий в генофонде народов 
республики – часть из них привнесена европейскими этносами, заселившими 
Якутию с ХУ11в., другие имеют намного более древнее происхождение, 
связанное с регионами Ближнего Востока, Средней Азии и Южной Сибири [12, 
5]. В древнетюркскую эпоху, начавшуюся в VI в., происходило формирование 
тюркских основ якутского языка и культуры.  Тюркские предки якутов 
отнесены к телесским племенам, к числу, которых относились и курыканы 
Прибайкалья. В происхождении курыкан принимали участие монголоязычные 
скотоводы. Впоследствии якуты через своих прибайкальских предков 
распространили на Средней Лене скотоводческое хозяйство.  В этногенезе 
якутов прослеживается участие второй тюркоязычной группы с кипчакским 
наследием, подтвержденное присутствием в якутском языке якутско-
кыпчакских лексических параллелей. Проникновение первых скотоводческих 
групп в бассейн Средней Лены, ставших основой в сложении якутской 
народности, началось в XIV в. (возможно и в конце XIII в.). Осваивая 
центральные территории Якутию, они произвели коренные изменения в 
хозяйственной жизни региона, мифологические воззрения якутов имеют 
южносибирскую, в своей основе тюркскую платформу. Хозяйство, 
традиционная культура якутов, имея тюркско-монгольскую основу, 
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окончательно сформировались в бассейне Средней Лены. Якутская этническая 
общность сложилась как результат длительных историко-культурных и 
этнических связей тюрков, монголов и тунгусов [8, 9].  

Таким образом, можно сделать вывод о формировании этнокультурной 
якутской общности далеко в до прихода русских на территорию Якутии в ХYII 
в.  

К моменту прихода русских в Якутию якуты занимали Лено –Амгинское 
междуречье, низовье рр. Вилюя и Олекмы, верховья р. Яны. Процесс 
этногенеза якутского этноса был в целом завершен, якуты представляли собой 
метаэтническую общность, состоящую из отдельных родов и племен, имевших 
свою территорию расселения [3, с.8-9].    Массовые откочевки якутских родов и 
племен в Ленском крае происходили и после прихода русских, вызванные 
ясачной политикой царизма. В последующем, уже в середине ХYII в. якуты 
расселились значительно шире. Эти передвижения приводили к перестройке 
родоплеменных групп, ускоряя внутренний процесс разложения родовых 
отношений, перемешиванию якутов из разных родоплеменных группировок. 
Эти перемешивания приводили как к усилению межплеменных контактов, так и 
способствовали этнической консолидации якутского этноса [3, с.10-11]. На 
этническое развитие якутов оказывали влияние контакты с русскими, 
прибывавшими в Якутию в основном без семей, поэтому были вынуждены 
вступать в брачные отношения с якутками. Как отмечает И.С.Гурвич, уже в 50-
х годах ХVII века образовалось население, состоящее из потомков русских от 
браков с местными женщинами [6, с.57]. Дети от законных браков 
причислялись к русскому населению.   Как говорилось выше, якуты соединили 
антропологические черты тюрко-монгольских, в меньшей степени тунгусских, 
а в последние - столетия и славянских этносов.    

С ХYII в.  существенное влияние русских проявлялось в этнокультурных 
процессах. Происходит усвоение якутами элементов материального быта и 
духовной культуры русского населения, а среди русских наблюдаются 
процессы аккультурации к северным условиям. Якутский разговорный язык 
имел весьма значительные общественные функции, это был язык общения 
представителей разных этнических групп, населяющих Якутию.   Постепенно и 
якуты по мере усиления хозяйственно-бытовых связей начинали овладевать 
русским языком. Особое значение имела христианизация якутского населения, 
оказавшая огромное влияние на духовное развитие якутов. Одним из важных 
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моментов, произошедших в культурно-хозяйственном укладе якутов, стало 
возникновение очагов земледелия. Традиционная мясо - молочная пища якутов, 
пополнилась и мучными изделиями, определенное место в питании заняли чай, 
соль и т.д. Важным моментом русского влияния стало проникновение мучного 
в ритуальную пищу [1].  В течении ХIХ в. земледелие постепенно 
распространяется в улусах трёх центральных округов Якутской области. 
Наиболее развито было оно в Олекминском округе, где якуты впервые были 
переведены из разряда «кочевых» в разряд «оседлых инородцев» [7, с.163]. В 
самом же скотоводческом хозяйстве произошли существенные изменения: 
преобладающее значение приобрело разведение крупного рогатого скота. С 
использованием же якутами русской косы- литовки более производительными 
стало сенокошение, сократилась частота перекочевок. Во второй половине ХIХ 
в. среди зажиточной части якутов получают распространение русские срубные 
постройки. В эволюции одежды также ярко проявляются этнические связи. 
Постепенно с развитием торговли и под влиянием моды в одежду якутов стали 
проникать русская одежда и её элементы. 

В дореволюционный период, несмотря на официальное утверждение 
неравноправия русских и якутов, последних были причислены к разряду 
кочевых инородцев, между ними протекали процессы взаимной этнической 
ассимиляции и культурной интеграции.  

В советский период межэтнические контакты претерпевают кардинальные 
изменения. С одной стороны, они происходят в условиях провозглашения 
политики национального равноправия, расцвета и сближения культур, а с 
другой стороны - все большего обострения социальных проблем, а вместе с 
ними и напряженности в межнациональных отношениях. Причин таких 
явлений немало, следствием чего является и небрежное отношение к 
этническим формам культуры, языку, национальным кадрам. Усиление 
миграционных процессов наряду с другими факторами приводят и к 
расширению межэтнических контактов в быту. Становится распространенным 
явлением увеличение этнического многообразия национально-смешанных 
браков. Одним из важных результатов брачных взаимоотношений является 
определение национального самосознания лицами из национально-смешанных 
семей. В городах Якутске, Мирном, Олекминске, Вилюйске, несмотря па 
разные этнические ситуации в этих городах, а также в сельской местности 
подростки в конце 70-х годов ХХ в. при получении паспорта в основном 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-41-4 16 

выбоказываютирают якутскую национальность. Таким образом, рост числа 
межнациональных браков не только не уменьшает численность якутов в целом, 
но, напротив, способствует увеличению их численности за счет предпочтения 
подростками коренной национальности. Влияние на этническую идентичность 
подростков из межнациональных семей оказывают как традиция определения 
национальности по отцу, так и социальные факторы, антропологические 
особенности, этническая и языковая ситуации [3, с.8-14]. 

В конце 80 –х, начале 90 х ХХ в. миграция населения из села в город 
преобладает над миграцией из города в село, отражая тем самым объективный 
процесс урбанизации якутского этноса.  Наибольшей престижностью у якутов 
пользуется город Якутск как столица республики с более развернутой 
инфраструктурой и центр национальной культуры. Городское якутское 
население в массе сохраняет живую связь с сельским населением. В этом 
смысле якутское население города является носителем этнокультурных 
традиций всего народа. Несомненно, речь идет об одном из конститутивных 
особенностей, определяющей этнокультурный климат города. Более того, 
пополнение городского населения уроженцами села способствует 
концентрации и консолидации якутского этноса.  

В 90-е годы ХХ в. Республика Саха (Якутия), согласно ее Конституции, 
становится суверенным, демократическим государством в составе Российской 
Федерации, проводит самостоятельную экономическую политику, 
осуществляет систему мер по социальной защите населения. Можно говорить о 
том, что государственный суверенитет в составе России создает важные 
предпосылки для этнокультурного воспроизводства якутского этноса.  В это 
время становится очевидным, что этническое самосознание возрастает, а 
этномобилизация является важным фактором политической жизни. Более того 
модернизация и социальная мобилизация могут стимулировать тенденции 
этнической и этнокультурной идентификациям. Как известно, существующее в 
мире многообразие культур подвергается мощному воздействию факторов 
интернационализации общественной жизни. Этот процесс неизбежно ведет к 
усилению и углублению взаимодействия и взаимопроникновения культур, т.е. к 
развитию интеграционных процессов. Последствия этого процесса могут быть 
самыми разными, в зависимости от целого ряда условий. Так складывается 
проблемная ситуация в развитии народов России, характеризующаяся 
противоречивым воздействием двух тенденции: с одной стороны, возрастает 
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реальная угроза утраты этнокультурного своеобразия, с другой- наблюдается 
рост национального самосознания, активизация процессов к национальному 
самоопределению и вытекающему отсюда стремлению к возрождению 
традиций, в их культурно-содержательной и ценностно-поведенческом 
аспектах. Якутская национальная культура, как и любая другая, призвана 
стимулировать процессы консолидации якутского этноса и обеспечения его 
жизнедеятельности в условиях многонациональности республики, а отсюда и 
взаимодействия различных культур. В последние десятилетия в культурно-
бытовой сфере жизни повсеместно распространяются современные формы 
достижения цивилизации в области технологии, пауки, образования, 
изменяются ценностные ориентации и т.д. В то же время особенности той или 
иной культуры определяются ее национально-этническим своеобразием. 
Именно на его основе формируются те национально-культурные традиции, 
имеющие для этноса не преходящее значение. Одной из форм их сохранения 
является семья, занимающая особое место в системе социальных ценностей и 
связей общества. Современная якутская семья также по-своему отражает все 
существенные изменения, происходящие в социальном развитии этноса. 
Особенно это проявляется в изменившемся положении женщин в обществе и 
семье. Участие якуток в общественной жизни и производстве приводит к 
ослабеванию и исчезновению традиционных норм поведения, запретов и 
ограничений, меняется круг интересов женщин и их ценностных ориентации. 
Современная якутская женщина нередко обладает такими социальными 
качествами, как высоким уровнем образования, высоким профессиональным 
уровнем, экономической самостоятельностью. Несмотря на то, что процессы 
общественной интеграции широко проникли в быт якутов, этническое 
своеобразие продолжает сохраняться и проявляется в таких значимых для 
семьи событиях, как рождение ребенка, свадьба и похороны [11]. Рассмотрение 
бытования родильных, свадебных, погребально-поминальных обрядов и 
традиций у якутов показывает возрастающий интерес к традиционным 
элементам культуры. Последнее проявляется и в других семейных обрядах, 
включающих такие ее аспекты, как, например, обряды, посвященные духам 
природы, домашним духам и т.д. [2]. Якуты, в основной массе сельские жители, 
в своей повседневной жизни тесно связаны с окружающей их природой. Этим 
объясняется во многом сохранение и бытование таких традиционных обрядов и 
обычаев, как почитание священных деревьев, духов местности, жилища, огня, 
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соблюдение промысловых и охотничьих поверий и других стереотипов 
поведения, имеющих этнические особенности. Как известно, традиционный 
слой в системе национальной культуры базируется в основном на религиозном 
сознании. Но несмотря на борьбу официальной идеологии с языческими 
религиозными верованиями, особенно с шаманизмом, все же в народе 
сохранились их элементы, придававшие стабильность национальной культуре, 
определяющие этническую и этнокультурную идентичности. В настоящее 
время в духовной жизни народов Сибири, в том числе и у якутов, проявляется 
интерес к традиционным религиозным верованиям. Однако, очевидно, что 
данное явление носит не собственно религиозный, а скорее общекультурный 
характер. Оно вызывается ростом национального самосознания и вытекающим 
отсюда стремлением к "востребованию" всех уровней традиционной культуры, 
в том числе и шаманизма. Возрождение интереса к шаманизму способствовало 
как многогранность этого явления как культурного феномена, так и возникшим 
своего рода духовным вакуумом. Вместе с тем реальное вовлечение народов 
Сибири и Севера в современную цивилизацию, и вытекающая отсюда 
необходимость их модернизации, закономерно актуализирует присущие им 
национальные характеристики, воплощающие в себе культурные традиции. 
Поэтому в современных условиях все более важными становится осознание 
необходимости культурного плюрализма и толерантного к нему отношения. 
Важным средством проявления идентичности и передачи традиций выступают 
праздники. И здесь четко взаимодействуют традиции и новации, национальное 
и интернациональное. Одним из любимых праздников якутов продолжает 
оставаться "Ысыах" генетически связанный с коневодством [13, с.153-166]. Так, 
значительное место в верованиях якутов занимал культ божества, главным из 
которых считался Юрюнг Айыы тойон (Светлый Создатель господни), творец 
душ людей, рогатого скота и пр. В прошлом Юрюнг Айыы тойон считался 
предком и покровителем только одного из якутских племен, т.е. Юрюнг Айыы 
тойон не был мифологическим творцом всех предков якутов. Праздник играет 
большую роль в укреплении национального самосознания, значительна его 
консолидирующая роль, а также этнокультурное воздействие. Это проявляется 
во всей атмосфере его проведения. Этническая специфика праздника находит 
свое выражение в его символике, костюмах его участников, обрядовых 
действиях, танце «осуохай» и т.д. Танец "осуохай" сопровождает как семейные 
праздники якутов, так и общественные мероприятия. В возникновении таких 
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явлений, как исполнение рок музыки и использовании элементов шаманских 
песнопении, якутского циркового искусства с приемами шаманских трюков, 
концертное исполнение скороговорок (чабырчах), игра на хомусе и т.д. 
проявляется стремление якутов к творческому самовыражению с 
использованием эстетически привлекательных элементов национальной 
культуры. В этом плане примечательна судьба хомуса (варгана), имевшего 
ранее камерное, интимно-бытовое звучание. В отличие от других народов, у 
якутов варган (хомус) сохранил и самостоятельное исполнительское значение. 
Более того, можно утверждать, что происходит своего рода его второе 
рождение, обнаруживаются скрытые ранее возможности через создание 
самостоятельных музыкальных произведений для него, а также новые формы 
их исполнения. Благодаря современному осмысливанию игры на хомусе Якутск 
становится центром варганной музыки. 

Важнейшим условием развития и функционирования культуры этноса, как 
известно, является национальный язык. Проблема национального языка 
становится все более актуальной и для определения языковой идентичности 
якутов. Известно, что национальный язык в условиях усиления этнического 
многообразия успешно развивается и распространяется, если он функционирует 
во многих социально важных сферах жизни, а использование его 
представителями других национальностей способствует укреплению дружеских 
контактов. Если говорить о якутском языке, то в течении последних 
десятилетий наблюдалось постепенное сокращение сферы его действия и 
влияния, особенно в городе. Якутский язык вытесняется из сферы 
делопроизводства государственных органов и учреждений и общения на нем в 
процессе трудовой деятельности. Наиболее значительными факторами 
распространения якутско-русского двуязычия, т.е. активное использование 
русского языка якутами, являются рост уровня образования, повышающаяся 
неоднородность этнической среды. Как показывает практика, воспитание в 
дошкольных учреждениях, обучение в школах преимущественно на русском 
языке приводит нередко к утрате языка своей национальности.  В якутской 
среде появилось русскоязычные лица, идентифицирующиеся себя   якутами, но 
слабо владеющие или совсем не владеющие языком своей национальности. И 
это, как правило, образованная часть якутского населения. Утрата родного 
языка чаще всего усиливает явление аккультурации, под которой понимают 
такие социокультурные процессы, в результате которых индивид, утратив 
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традиционную этническую культуру, так и не приобщается к ценностям какой-
либо другой национальной культуры. Здесь особую группу составляют 
этнические маргиналы, лица, рожденные и воспитанные в национально-
смешанных семьях. Влияние социальных факторов сказывается в том, что 
знание русского языка имело престижное значение, т.к. связывается с более 
высоким уровнем образования и социальным статусом. Действие якутского 
языка ограничивалось в основном сферой семьи. Во многих же городских 
якутских семьях характерным становится общение с детьми на русском языке. 
Отсюда возникает проблема - отсутствие достаточного пространства языкового 
общения, гомогенной языковой среды. Конечно, начиная с 90-х годов прошлого 
века, в период утверждения суверенитета положение якутского языка 
улучшилось. Тем не менее признается, что якутский язык находится в 
предкризисном состоянии и в связи с этим требует защиты и заботы 
государства. Сужение функции якутского языка заметно сказывается на 
положении и развитии национальной культуры: ослабевает ее база, снижается 
потребление культурного фонда. Например, становится все меньше читателей 
книг на якутском языке. Вместе с тем необходимо отметить, что на якутском 
языке на сегодня развивается художественная литература, издается переводная, 
функционирует музыкальная жизнь, театр, периодическая печать, работают 
средства массовой информации. В последнее десятилетие активно развивается 
якутское кино, получающее российское и международное признание.  
Значительные усилия предпринимаются сектором якутской филологии 
гуманитарного института, где специалистами создаются разговорники, словари 
якутского языка, ведется его пропаганда. В возрастании общественных 
функции якутского языка заинтересованность проявляет прежде всего 
национальная творческая интеллигенция. Активному функционированию 
якутского языка способствует и такой вид народного творчества как 
художественная самодеятельность, способствующая сохранению многих 
элементов традиционного слоя культуры. В свою очередь их бытование 
содействует осознанию якутами своей этнической   и этнокультурной 
идентичностей. Отметим, что утрата родного языка лицами якутской 
национальности, как оказалось ведет к усилению этнокультурной 
идентичности. Так, в настоящее время с активизацией миграции якутов в 
зарубежные страны происходит активизация явлений этнокультурной 
идентичности якутов в местах их пребывания.   
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В республике, исходя из языковой ситуации, проблема видится в 
удержании якутским языком позиции государственного языка. В октябре 1992 
г. вступил Закон об языках, придающий статус государственного как 
якутскому, так и русскому языку. Но признание якутского и русского 
государственными языками является больше политической мерой, 
восстанавливающий равноправие якутского языка, который в силу 
обстоятельств субъективного и объективного характера долгое время 
находился в дискриминационном положении. Улучшению данной ситуации 
может помочь последовательная реализация концепции возрождения 
национальной школы и дошкольного образования. 

Таким образом, исторический экскурс в этническое развитие якутов 
показывает, первичность формирования их этнокультурной идентичности. К 
моменту прихода русских в Якутию процесс этногенеза якутского этноса был в 
целом завершен, якуты представляли собой метаэтническую общность, 
состоящую из отдельных родов и племен, имевших свою территорию 
расселения. В дореволюционной Якутии происходил вариант этнического 
взаимодействия, при котором происходит формирование этнокультурной и 
этнической идентичности якутов.  

Государственный суверенитет Республики Саха (Якутия) в составе 
Российской Федерации, принятый в 90-е годы ХХ века создал важные 
предпосылки для социального и этнокультурного воспроизводства якутского 
этноса. Достаточный образовательный уровень, наличие национальной 
творческой элиты, не только стимулируют национальное самосознание, но 
влияют как на функционирование профессиональных форм национальной 
культуры, так и ее традиционного слоя. Несмотря на относительную 
стабильность языковой ситуации, существует проблема функционирования 
якутского языка. Об этом говорит утрата национального языка частью 
городского якутского населения. Поэтому можно говорить о том, что в городе 
языковая идентичность якутов не всегда соответствует этнической 
идентичности.  

Якуты в массе сельские жители, в своей повседневной жизни тесно 
связаны с окружающей их природой. Это способствует сохранению и 
бытованию некоторых элементов традиционных обрядов и обычаев, их 
социальному функционированию. Фактором, повышающим интерес к ним, 
является также многонациональность республики, в условиях которого 
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особенно обостряется национальное самосознание. Этнические символы 
наиболее ярко выражаются в семейно-бытовой обрядности, связанные со 
значимыми событиями в жизни человека. Важным средством проявления 
идентичности и передачи традиций выступают праздники. И здесь, как нигде, 
четко взаимодействуют традиции и новации, национальное и 
интернациональное. Несмотря на широкое распространение общественно-
политических праздников, одним из любимых праздников якутов продолжает 
оставаться "Ысыах", получивший статус республиканского. Благодаря 
насыщенности этническими символами, разносторонним этническим 
содержанием этот праздник способствует росту и укреплению национального 
самосознания п консолидации народа. Трудно также переоценить его 
этнокультурное воздействие. Отметим, что историческая память народа 
активно реанимирует различные этнокультурные традиции, многие явления 
которых переживают радикальное переосмысление, становясь важным 
признаком проявления национально-этнического менталитета, проявлению 
этнической и этнокультурной идентичностей. В целом, данные 
этносоциологических исследований показывают, что якуты и русские за 
столетия сосуществования выработали приемлемые взаимные стереотипы, 
позволяющие установить стабильные взаимоотношения.  
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Вступ 

 
Якщо простежити основні політичні тенденції останніх десятиліть, то 

можна говорити про те, що проблема практичного ствердження прав і свобод 
громадян в наш час стала пріоритетною для достатньо великої частини 
людства. Остаточне її політично-правове та соціально-духовне конституювання 
відбулося 10 грудня 1948 року, коли Генеральна Асамблея Організації 
Обʼєднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини. Мабуть, не 
останньою причиною народження цього величного документа в історії 
людської цивілізації були дві світові війни, які забрали десятки мільйонів 
людських життів. Перша світова війна, як глобальний збройний конфлікт, 
зачепила найбільші держави світу, в основному європейські, і тривала більше 
чотирьох років. Вона фактично почалася 28 липня 1914 року, коли у Сараєві 
сербський студент Гаврило Принцип убив ерцгерцога Франца Фердинанда, 
спадкоємця австро-угорського престолу. Закінчилася війна 11 листопада 1918 
року підписанням мирного договору у Компʼєнському лісі. Учасниками війни 
стали 38 держав з населенням 1,5 млрд. людей. Перша світова війна забрала 
більше 10 млн. життів, більше 20 млн. було поранено чи покалічено, майже 
8 млн. військових зникло безвісти. 

Друга світова війна мала ще тяжчі наслідки, ніж перша. Вона почалася 
1 вересня 1939 року нападом гітлерівської Німеччини на Польшу, а закінчилася 
лише через шість років, 2 вересня 1945 року, коли Японія підписала акт про 
капітуляцію. Ця війна зачепила понад 60 країн, зокрема усі великі держави, 
безпосередньо задіяла у бойових діях понад 100 млн. людей. Загальні людські 
втрати фахівці оцінюють у 50-80 млн. осіб. Друга світова війна відзначилася 
численними масовими вбивствами і злочинами проти людства і людяності, в 
першу чергу Голокостом, неймовірними бомбардуваннями та використанням 
ядерної зброї. Так обидві світові війни продемонстрували надзвичайну 
крихкість людського буття в контексті переслідування інтересів політичних 
еліт, націй, держав тощо.  



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-41-4 24 

Особливої уваги заслуговує низка подій початку нового тисячоліття, 
свідками яких ми є сьогодні і які ще більше загострюють як проблему прав і 
свобод людини в цілому, так і особливо питання щодо природних прав людей. 
Очевидне зростання суверенізму, сплеск націоналізму, новітні тенденції 
наростання волюнтаризму та авторитаризму у низці впливових країн світу, 
певною мірою розчарування ліберальною ідеологією і демократією, що 
зумовило ревізію їх базових положень, відкрите нехтування нормами 
міжнародного права з боку сильних світу цього виносять проблему прав і 
свобод людини на новий рівень. В цьому контексті звертання до теми 
природного права людини є не тільки виправданим, але й необхідним. 

З іншого боку, тема прав і свобод людини, а особливо питання природних 
прав пронизують усю історію людства, є так званими «вічними» питаннями. З 
давніх давен звичайні люди, а тим більше інтелектуали різних країн та епох 
розмірковували над феноменом прав людини. Що є право за своїм змістом і 
суттю. Яке воно є від природи, незалежно від людського встановлення? Чи 
існують об’єктивні, незалежні від самих людей та держави, онтологічні та 
ціннісні критерії, що дозволяють з максимальною достовірністю відрізнити 
праве від неправого, право як таке, від природи від права, встановленого 
державою? Якщо ж такі критерії існують, то як їх виявити, обґрунтувати і 
практично застосувати? 

Здавалося б, абстрактні, відволікаючі та спекулятивні питання, які дуже 
далекі від життя і годяться лише для непотрібних, схоластичних дискусій. 
Питання, які, як здається, зовсім не стосуються реального життя тисяч і 
мільйонів людей. Однак ні. В соціальній, політичній та і в усій людській 
реальності за цими питаннями чітко проглядається практика життя, яка щоразу, 
як тільки виникають правові колізії, повертає до них не лише окремих людей, 
але й соціальні групи, народи, нації. Більше того, «проза» життя, як не дивно, 
дуже часто ставить питання не просто про права і свободи, а про те, чи є взагалі 
в людей підстави для права людини? І чи можуть ці права володіти 
всезагальністю? Чи можуть вони бути оформлені законом? «Хіба це не одна із 
найсерйозніших і «вічних» проблем державницько-правової практики /зокрема 
і особливості практики сучасної/: чи володіють закони всезагальністю, 
необхідністю, обʼєктивною значущістю, чи їх можна приймати і змінювати в 
залежності від конкретних ситуацій і приватних інтересів, за випадкового і 
вибагливого волевиявлення, а не з обʼєктивних причин? Чи містять в собі діючі 
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«тут» і «зараз» юридичні нормативи, акти і настанови щось незмінне, само по 
собі істинне, справедливе і цінне, що дозволяє вважати ці нормативи, акти і 
настанови правовими? Хто має і повинен відповісти на це питання: 
законодавець, філософ, героїчна особистість, чи відповідь все ж потрібно 
шукати в «людській природі», всезагальному розумі, універсальних законах 
Всесвіту?» [5, с. 74]. Ось чому варто стверджувати, що за усієї глибини 
феномена прав і свобод людини та різноманітності його вимірів і багатств 
методологічних підходів незмінним залишається одне: все починається з теми 
природного права. У якому б ракурсі дослідники не розглядали тему людських 
прав і свобод, вони ніяк не можуть оминути проблему природного права як 
фундаментального виміру цієї багатогранної теми. Саме цим пояснюється мій 
дослідницький інтерес. 

 
 
2.1. Давньогрецькі софісти про природне право 

 
Якщо спробувати вирізнити певні вузлові моменти наукових розвідок 

проблеми природних прав у давньогрецькій соціально-філософській науці, то 
можна впевнено назвати софістів та Арістотеля і цей висновок навіть не 
піддається сумніву. Не піддається сумніву і думка про те, що різні погляди в 
контексті прав і свобод людини висловлювалися як до софістів, так і після них. 
Що стосується перших з них, то, безсумнівно, потрібно згадати Кодекс 
Хаммурапі (зведення законів Хаммурапі) – один з найвідоміших і добре 
збережених документів права давнього Вавілону, створений ще на початку 
ХVІІІ століття до нашої ери. Кодекс законодавчо регулював практично усі 
сторони тогочасного життя вавилонян, починаючи від найпростіших побутових 
і закінчуючи кримінальними, кримінально-процесуальними тощо. Звичайно, 
левова частка законів Хаммурапі була спрямована на регулювання покарань за 
правопорушення, однак достатньо велика частина Кодексу стосувалась того, як 
унормувати життєдіяльність тогочасного суспільства, попереджуючи 
порушення законів. 

В контексті теми природного права не можна не згадати і про ще одну 
значну віху на шляху людської цивілізації до конституювання цієї дуже 
важливої проблеми буття людини – Римського права. Ця правова система діяла 
практично на протязі усього існування Римської держави, починаючи від 
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царського періоду і закінчуючи епохою імперії. Функціонування Римського 
права припало на величезний період розвитку західноєвропейської цивілізації, 
включаючи час Законів Дванадцяти таблиць, які були створені в середині V 
століття до нашої ери, і до Кодексу Юстиніана (529 рік). Епоха більше ніж в 
тисячу років, що заклала основу правових систем як у Західній Європі, так і у 
Східній Римській імперії. 

Тенденцію творення фундаментальних правових систем у Західній Європі 
продовжила Велика Хартія вольностей (Магна Карта), підписана 15 червня 
1215 року королем Англії Іоанном Безземельним та скріплена його печаткою. 
Фактично цей документ став першою писаною конституцією Англії, яка 
регулювала права і привілеї феодальної знаті того часу, надавала права і 
свободи церкві та зобовʼязувала дотримуватись законів. Хартія закріпила право 
приватної власності, недоторканності та свободи людини від королівського 
абсолютизму. Велика Хартія вольностей зіграла ключову роль в актуалізації 
ідеї людини, індивідуальності, віротерпимості і свободи, які принесла епоха 
західноєвропейського Відродження. Можна стверджувати, що в цю тенденцію 
конституювання прав і свобод людини органічно вписуються і інші величні 
документи минулого, зокрема Декларація прав людини і громадянина (Франція, 
1789 рік), Білль про права (США, 1791 рік) та інші документи. 

Зважаючи на короткий екскурс в історію актуалізації проблеми прав і 
свобод людини, все ж зазначу усталений висновок про те, що в історії 
західноєвропейської цивілізації час актуалізації проблеми природного права 
припадає на V-IV століття до нашої ери – початковий період фактичного 
розквіту давньогрецьких полісів, давньогрецької демократії та давньогрецької 
інтелектуалістики. А саме виникнення теми природного права починається зі 
спроб розрізнення між правом природним і правом позитивним. Перші 
приклади цього ми бачимо вже у Гесіода, «семи мудреців» та Геракліта. Так, 
Гесіод, оспівуючи створених богами перших людей, говорить про права і 
свободи цих людей, які повною мірою втілювались і були рівні для всіх. «Жили 
ті люди, як боги, зі спокійною, і ясною думкою, горя не знаючи, не знаючи 
трудів. І журлива старість до них наближатися не сміла. Завжди однаково 
сильні були їх руки і ноги. В бенкетах вони життя проводили. А вмирали, як 
начебто обійняті сном. Нестача була їм ні в чому не відома. Великий врожай і 
пишний самі давали собою вдячні землі. Вони ж, скільки хотілося, працювали, 
спокійно збираючи багатства, - стад володарі багатьох, люб’язні серцю 
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розкішних…» [7, с. 52-53]. Однак, зазначає поет, прийдуть часи, коли «турботи 
важкі боги дадуть  їм… Діти з батьками, з дітьми – їх батьки зговоритися не 
зможуть. Чужими стануть товариш товаришу, гостю – господар. Більше не буде 
між братами любові, як бувало колись. Старих батьків скоро зовсім поважати 
перестануть… Правду замінить кулак… Скоріше нахабі та лиходію стане 
пошана віддаватися» [7, с.53]. Думки щодо природного права зустрічаємо і в 
інших інтелектуалів Давньої Греції. Так, у Геракліта з Ефесу зустрічаємо такий 
вислів: «Мудрість полягає в тому, щоб говорити істину і прислуховуватися до 
голосу природи, чинити згідно з нею» [6, с.129]. Щось подібне висловлював і 
Парменід, коли він ототожнював думку і те, про що існує думка. «Одне і те 
саме, - писав він, - є думка і те, про що думка існує. Оскільки без буття, в якому 
її вираз, думки тобі не знайти» [8, с. 61].   

Можна процитувати і інших авторів стародавнього світу, однак зазначу, 
що це були лише окремі думки і в інших контекстах. Цілісний ж і певною 
мірою кумульований підхід до проблеми природного права все ж таки вперше 
зустрічається у софістів. Вважається, що цей напрям давньогрецької філософії 
чи не вперше в історії стародавньої Західної Європи поламав усталену на той 
час (середина V – 1 половина IV ст. до н. е.) традицію розглядати головним 
об’єктом своїх роздумів навколишній світ – природу, космос, всесвіт. Софісти 
перші заговорили про людину як стрижневе явище світу, як  вирішальний 
об’єкт уваги мудреців. Такий підхід, як відомо, виразився у знаменитих словах 
Протагора, які дійшли до наших днів: «Людина є мірою усіх речей: існуючих, 
що вони існують, і неіснуючих, що вони не існують» [11, с. 66].  А відтак, 
зробивши людину осердям буття і головним предметом філософських 
розмислів, софісти рано чи пізно мали прийти до питання про її сутнісні ознаки 
як істоти. Тема природного права, як мені видається, – закономірний наслідок 
того світоглядно-гносеологічного повороту, який здійснили софісти. 

Проблема природного права виникла у софістів у зв’язку і з ще однією 
особливістю їх філософствування. Представники цього інтелектуального 
напрямку виходили з ідеї про відносність всього існуючого. Платон у своїх 
коментарях щодо Протагора зауважує, що той вважав речі такими, якими вони 
являються людині. «Протагор казав, – зауважує Платон, - що міра всіх речей є 
людина, тобто якими речі являються мені, такими вони і суть для мене, а якими 
(вони являються) тобі, такі вони для тебе» [11, с. 67]. Подібний коментар думок 
Протагора ми знаходимо і у Секста. «Протагор…мірею називає критерій, 
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речами ж – справи/ те, що робиться/; таким чином, він стверджує, що людина є 
критерій усіх справ: існуючих, що вони існують, неіснуючих, що вони не 
існують. І внаслідок цього він приймає тільки те, що являється кожній/ окремій 
людині/, і таким чином вводить/ принцип/ відносності…» [11, с. 67].  Це 
означає, що насправді світ є не таким, яким він є, а є таким, яким він являється 
конкретній людині. Тому, що кожен людський індивід володіє як від природи, 
так і в залежності від своєї соціальності такими природними і соціальними 
силами, які роблять його особливим, унікальним, неповторним, одне слово – 
індивідуальним. І саме неповторний набір природних і соціальних якостей дає 
можливість кожному з нас сприймати, розуміти і тлумачити речі, явища, 
предмети, процеси навколишнього світу і самих себе так, як це можемо лише 
ми як окремішне, індивідуальне, неповторне. Ось чому у поглядах на конкретні 
речі чи на весь світ не може бути єдиної думки. Софісти звели істину до 
суб’єктивності конкретної людини, посиливши свій висновок про те, що все 
відносне. 

З іншого боку, теза про відносність речей і світу привели представників 
давньогрецького софізму до висновку про відносність людського буття. А 
оскільки це так, то і права і свободи людини є відносними. Тоді виникає логічне 
питання про те, чи є взагалі в людському існуванні щось вічне, стабільне, таке, 
що не піддається змінам. Саме цей контекст логіки софістів вивів їх на 
проблему природного права. В контексті вищесказаного можемо сформулювати 
два висновки, яких вони дійшли. Перший полягає в тому, що права людини є 
відносними, як і усе в світі. Другий актуалізує питання про існування 
незмінних, вічних людських прав. У цьому контексті відзначимо два вузлових 
досягнення софістів. Перше пов’язано з введенням в науковий вжиток поняття 
«природне право», «право природи», а друге відповідно до цього, полягало у 
розведенні понять «природне право» і «позитивне право». Щодо останнього, то 
його софісти розуміли як право, яке отримується людиною в залежності від 
того суспільного середовища, в якому вона здійснює свою життєдіяльність. В 
цьому випадку право людини не є стабільним, вічно однаковим, бо на його 
зміст впливає низка найрізноманітніших за своїм походженням, силою, 
способами і формами прояву суспільних чинників. Серед них як об’єктивні, так 
і суб’єктивні. Позитивне право, таким чином, не завжди відповідає людським 
потребам, оскільки його зміст – суть інтегральне від багатьох факторів. 
Швидше за все, його зміст визначається пріоритетом тих чи інших групових 
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інтересів у конкретних умовах. Це означає, що таке право практично ніколи не 
може бути ідеальним щодо справжніх людських потреб, бо воно – результат 
конкуренції багатьох сил, особливо у політико-державному смислі. 

По-іншому розглядали софісти феномен природного права. Вони вважали, 
що таке право випливає з природи людини як істоти, а тому завжди є 
виправданим, правильним, істинним, бо виражає людську природу. Знову 
наведу слова Протагора. «Люди, – пише він, – в різний час сприймають по-
різному, в залежності від відмінності своїх станів. А саме той, хто живе за 
природою, сприймає те із існуючого в матерії, що може явитися як таке, що 
живе за природою, ті ж, що живуть протиприродно – те, що може являтися як 
таке, що живе протиприродно» [11, с. 67]. Протагор вважав цей принцип 
універсальним для людського буття, а тому таким, що поширюється на будь-які 
зрізи, виміри, сфери життєдіяльності людини. Згадуваний вище Секст наводить 
його думку так: «І точно те ж саме вчення дається і стосовно віків, і відносно 
сну або неспання, і про кожний вид стану/ людини/. Отже, згідно з його 
вченням, критерієм існуючого є людина. Бо все, що уявляється людям, то і 
існує… Отже, ми бачимо: і /в своєму вченні/ про текучість матерії, і /у вченні/ 
про те, що причини усіх явищ лежать в матерії, він тримається догматичних 
поглядів» [11, с. 67].  

Цікавим є також аналіз двох основних течій софістичного трактування 
природного права. Незважаючи на те, що в основу вказаного феномену 
представники цього напрямку брали людську природу,  висновки вони 
виводили різні. Тезу про рівне природне право відстоювала егалітаристська 
течія, найвидатнішими представниками якої можна вважати Гіппія, 
Алкідаманта, Лікофрона тощо. Ці мислителі стверджували, що всі  люди за 
своїми природними правами рівні, незалежно від місця народження, сімейного 
чи майнового походження. Основа такої рівності – подібність людей за 
природою. Звідси – необхідність людської взаємоповаги, солідарності, 
взаємостраждання, підтримки одне одного. Звідси ж – заперечення насильства, 
несправедливості, різного роду соціальної нетерпимості між  людьми тощо. 
Яскравою ілюстрацією такого розуміння природного права є слова Гіппія, які  
наводить Платон у своєму діалозі «Протагор». Роблячи спробу не доводити 
гостру розмову між Сократом і Протагором до крайньої форми, цей філософ 
бере слово і промовляє: «Мужі, які тут зібралися! Я вважаю, що ви усі тут 
родичі, свояки і співгромадяни за природою, а не за законом: адже подібне є 
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родинним подібному за природою, закон же – тиран над людьми – змушує до 
багато чого, що гидко природі» [9, с. 449]. Іншою ілюстрацією вказаної позиції 
є слова Антифона Афінського – давньогрецького філософа, одного із 
представників старшого покоління софістів. Він стверджував, що за природою 
людські відносини однакові як у варварів, так і в еллінів, в усіх людей потреби 
від природи однакові [12, с. 4-5].  

Друга течія софістичного розуміння природного права є 
антиегалітаристською і представлена такими іменами, як Горгій, Крітій, 
Каллікл та інші. Ці  мислителі вважали, що рівне природне право усіх людей, 
разом з тим, об’єктивно і справедливо породжує нерівність. Адже усі люди 
неоднакові у своїх біологічних вимірах. Хтось, наприклад холерик, хтось 
сангвінік. Один має одну фізичну силу, інший – іншу. Такі роздуми привели 
вказане крило софістів до висновку про виправдану необхідність  соціальної 
нерівності людей. У діалогу «Горгій» Платон наводить слова Каллікла: 
«…Закони якраз і встановлюють слабосильні, а їх більшість… Прагнучи 
залякати більш сильних, тих, хто здатен над ними піднестися, боячись цього 
піднесення, вони стверджують, що бути вище інших соромно і несправедливо, 
що в цьому якраз і полягає несправедливість – в прагненні піднятися вище 
інших… Ось чому звичай оголошує несправедливим і ганебним прагнення 
піднятися над натовпом, і це зветься у людей несправедливістю. Але сама 
природа, я думаю, проголошує, що це справедливо – коли кращий вище 
гіршого і сильний вище слабкого» [9, с. 523]. 

 
 

2.2. Арістотелівське тлумачення природного права 
 
Звернусь тепер до Арістотеля. Його філософське вчення справедливо 

вважають вершиною всієї античної філософії. В контексті даної теми можна 
стверджувати те саме: концепція природного права найуспішніше розгорнута 
саме цим давньогрецьким мислителем. Джордж Себайн і Томас Торсон у своїй 
книзі «Історія політичної думки» пишуть: «Теорія природи в такому вигляді, як 
вона виникла з біологічних та соціальних досліджень, була потрібна 
Арістотелю для того, щоб забезпечити логічну основу для сформульованої 
науки й мистецтва політики. Природа – це глибинна система можливостей або 
сил розвитку, що спрямовується їхньою іманентною сутністю до тільки для них 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-41-4 31 

означеного кінця. Вони вимагають для свого розвитку того, що можна назвати 
матеріальними умовами, які не приводять до кінця, на який спрямовується 
розвиток, але можуть допомагати або заважати розвитку, залежно від того, чи 
вони сприятливі, чи ні. Події і зміни, які безперервно відбуваються, - це процес, 
за якого сили росту починають оволодівати потрібними для свого розвитку 
умовами. Ці три фактори, названі Арістотелем формою, матерією і рухом, є 
фундаментальними складовими частинами природи» [13, с. 132]. Сама ж 
природа опредметнюється лише через рух або зміну. К. Поппер, коментуючи 
Арістотеля, зазначає: «За Арістотелем, кожен рух або зміна означають 
реалізацію (чи «актуалізацію») певних потенційних можливостей, властивих 
внутрішній сутності речі» » [10, с. 12]. Сама ж природа, як пише Арістотель, «в 
первинному і власному смислі є сутність, а саме сутність того, що має начало 
руху в собі самому як такому» [4, с. 150]. І іншому місці він пише: «Адже і 
природа належить до того самого роду, що і здібність; вона начало руху, але не 
в іншому, а  самій речі, оскільки це само річ» [4, с. 244]. Себайн і Томас Торсон 
пишуть стосовно фундаментальної методології Арістотеля: «Золотим правилом 
дослідника є усвідомлення того, що найпростіше і найпримітивніше зʼявляється 
першим, тоді як складніше і досконаліше виникає лише пізніше, після того як 
відбудеться розвиток. Однак тільки подальші міркування над проблемою 
виявляють, якою насправді є природа речей. Такого розуміння досяг Арістотель 
у результаті своїх біологічних досліджень. Насіння, наприклад, розкриває свою 
природу тільки тоді, коли воно проросте і з нього росте рослина… Кожна 
рослина має свою природу, яка проявляється поступово, саме таке пояснення 
можна застосувати й до розвитку суспільства» [13, с. 131]. 

Головні думки Арістотеля щодо сутності природних прав людини 
висловленні в його відомому творі «Нікомахова етика», де він формулює 
поняття «право від природи», співвідносячи його з поняттям «право не від 
природи», тобто правом, яке встановлюється самими людьми, їх організацією, 
способом спільного існування. «Право від природи» вважається, за думкою 
Арістотеля, таким, якщо воно «всюди має однакову силу і не залежить від 
визнання чи невизнання його людьми». Інше ж право, «право не від природи» 
або «право за законом і угодою»встановлюється людьми, а тому ґрунтується на 
їх спільній злагоді та спільній вигоді. Цю частину державного права Арістотель 
порівнює з мірами для вина і хліба, які не всюди однакові: у скупника вони 
більші, у дрібних торговців – менші [1, с. 160].  
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Таким чином, Арістотель так само, як і його попередники, зокрема 
софісти, вважав природним правом таке право людини, яке зумовлене її 
природною організацією. Однак у питанні щодо трактування самої людської 
природи його думки корінним чином відрізнялися від поглядів своїх 
попередників. Зокрема, мова іде про питання сталості чи змінності цієї 
природи. Арістотель категорично заперечував існування сталої, незмінної та 
вічної людської природи. Навпаки, він доводив її змінність. Так само, як увесь 
світ перебуває в розвитку, так само людська природа розвивається, наполягав 
Арістотель. А це значить, що зафіксувати справжню людську природу можна 
не завжди, а лише в моменти її найвищого, досконалого стану. «Ми називаємо 
природою кожного об’єкта той його стан, – зауважує мислитель, – який 
виходить при завершенні його розвитку» [3, с. 578]. Як приклад, Арістотель 
порівнював сім’ю і державу. В контексті виявлення природності людського 
буття він називав справжньою і найвищою формою її реалізації державу, тоді 
як сім’ю вважав недорозвиненою формою. Д. Себайн та Т. Торсон, коментуючи 
думки Арістотеля, пишуть, що кожна рослина, як вважав видатний грек, має 
свою природу, яка проявляється поступово. Таке саме пояснення можна 
застосовувати й до розвитку суспільства. У такій примітивній формі, як сім’я, 
воно проявляє свою істинну природу у поділі праці, але у своїх вищих формах 
воно виявляється здатним відкрити широкий простір для розвитку тих 
здібностей, які «дрімають» у окремій сім’ї. «Сім’я, – передають Д. Себайн та 
Т. Торсон слова Арістотеля,  – передує в часі, але держава є першочерговою «за 
природою; вона повніше розвинена і ясніше відображає суть суспільства. З цієї 
ж причини життя в державі показує свою справжню людську природу» [13, 
с. 131].  Адже людська природа характерніше проявляється в розвитку тих сил, 
які притаманні тільки людині. А отже, держава – це єдине середовище, в якому 
вони можуть розвиватися; це «природно» в державі, яка в деяких відношеннях 
протилежна інстинктивній природі. Як жолудю притаманно проростати в дуб, 
так само й людській природі властиво розвинути свої найвищі сили в державі 
[13, с. 132]. Ось чому в логіку вписується відомий вислів цього 
давньогрецького філософа про те, що людина за своєю суттю є політичною 
істотою, тобто такою, справжня природа якої розгортається тільки завдяки 
державницькій формі її буття. Разом з тим, Арістотель говорить про те, що в 
соціальних системах не обовʼязково може бути їх розвиток до своїх найвищих 
форм. Адже не завжди є присутніми необхідні матеріальні умови такого 
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розвитку. Видатний грек фактично вірив у те, що лише в дуже небагатьох 
випадках у місті-державі відбувається вищий розвиток. Він посилався на те, що 
з усіх народів тільки греки володіли даром такого розвитку. Там, де це 
відбувалося, було видно, на що здатна людська природа, подібно до того як 
добре политий і підживлений дуб показує, з якого гарного жолудя він виріс. 
Держава ж природна, бо вона має можливості до свого розвитку, вона є ареною 
для мистецтва політичного діяча, вона здатна розкривати внутрішні 
можливості. 

Отже, на відміну від софістів або, наприклад, Платона, які вважали, що 
природне право є вічним і незмінним, Арістотель змінив погляд на цей 
феномен. Його позиція полягала в тому, що в дійсності природне право є і 
незмінним, і змінним. Незмінним воно є тому, що ніколи не змінює джерело 
свого існування – людську природу. В цьому плані Арістотель погоджувався з 
думкою про те, що природне право –це дзеркало людської природи, її 
адекватний зміст. Крім того, таке право він вважав незмінним в тому смислі, що 
воно є найвищою цінністю, яка дається будь-якому представникові людського 
роду від народження і, значить, не може бути відчуженим ні при яких 
обставинах. 

З іншого боку, природне право є змінним, бо змінюється сама людська 
природа. Говорячи про софістів, Арістотель вказує, що їх думка про 
незмінність природного права правильна лише в тому смислі, якщо це право 
поширювати на богів. У цьому випадку змінність абсолютно виключена. Але 
серед людей «хоч і можливо щось праве від природи, все це, однак, змінне і 
разом з тим одне існує від природи, інше – не від природи» [1, с. 160]. Тут 
великий грек розкриває джерело змінності природного права як внутрішній 
чинник, а не зовнішній. Тому що зовнішній по відношенню до людської 
природи чинник полягає в самій діяльності людей, а тому і покладається, в 
цілому, державою, її законами. Змінність ж природного права покладається 
законами розвитку людської природи. Арістотель, таким чином, розкриває в 
«природі» внутрішнє джерело руху, саморозвитку, маючи на увазі, що все в 
світі, як у природному, так і в людському перебуває у вічному  процесі 
виникнення, становлення, розквіту, занепаду і смерті. Коли ж він говорить про 
змінність природного права, то має на увазі вільний, нічим не обмежений рух, 
самостійний розвиток, який відбувається сам по собі, без зовнішніх впливів.  

Арістотель корінним чином відрізняв природне право від права 
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позитивного. Якщо останнє свою дієву, зобов’язальну силу черпає із 
встановленого людьми закону, то природне право позбавлене такого 
несправедливого тягаря. Єдиним мотивуючим чинником, дієвою, 
зобов’язальною силою для його практичного втілення є лише людська природа. 
Таким чином, природне право виражає не зовнішні фактори свого існування, а 
суто внутрішні. Воно не потребує і не вимагає опори на вартості, які 
знаходяться поза людською природою. В цьому плані природне право 
Арістотель характеризує як право досконале, ідеальне, найкраще. Воно 
розуміється давньогрецьким інтелектуалом як взірець для обґрунтування 
позитивного права, однак такий взірець, який ніколи не може бути досягнутий 
реальним правовим життям конкретного соціуму. Тому що уявити життя 
суспільства та його членів як цілковите слідування людській природі є 
недосяжним ідеалом. Нарешті, природне право Арістотель розумів як вічне, 
абсолютне і необмежене. Його єдиним обмеженням є людська природа. 

Визначна роль Арістотеля у концептуалізації проблеми природних прав 
полягає також і в тому, що він зробив спробу сформулювати основні природні 
права людини. Базовим серед них він називав право на державницьке життя. 
Вище йшлося про державу як найвищу, досконалу форму прояву людської 
природи. Тут лише додам, що саму державу Арістотель розумів як найкращу 
форму людського спілкування і спільної життєдіяльності людей як істот. 
Власне кажучи, держава для Арістотеля – це не стільки орган управління, 
скільки універсальний спосіб розгортання колективістської сутності людської 
природи, досконала форма людської ієрархії. Того ж, хто навчився жити 
державницьким життям, давньогрецький філософ відносив до категорії людей. 
А той, хто живе поза державою, той в розумовому відношенні або надлюдина, 
або нелюд, – писав Арістотель. 

До основних природних прав людини давньогрецький мислитель відносив 
право власності. «Природним для всіх людей є прагнення наживати статки з 
усяких рослин і тварин», – зазначав він [2, с. 17]. На його думку, це природньо 
для будь-якої людини, яка прагне присвоювати і володіти. Так само природним 
для людини має бути протилежний процес – відчужування. Звідси – природне 
право людей на обмін результатами власної діяльності. Називає Арістотель і 
інші природні права, такі як право на їжу, на відпочинок, на удосконалення 
своєї душі та тіла. 

І все ж, очевидно, найвищим, смисловим, кінечним природним правом 
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людини Арістотель вважав право  на вільну розумову діяльність. Цей висновок 
він зробив на основі ідеї найвищого досконалого розгортання людської 
природи, а таким є, безсумнівно, розумова, духовна сутність людини. На думку 
філософа, «природа нічого не чинить без цілі», а «природою ми називаємо 
кожен об’єкт: візьмемо, наприклад, природу людини, коня, сім’ї – той їхній 
стан, що утворюється при завершенні їхнього розвитку. Більше того: 
досягнення кінцевої мети означає найвище завершення, а самодостатнє 
існування є і завершенням, і найкращим станом» [2, с. 17]. Найкращою ж 
розумовою діяльністю є не кожна з них, а лише та, яка здійснюється 
невимушено, без зовнішніх впливів, за покликом душі і самого розуму. Таким 
природним правом Арістотель називав чисте споглядання, споглядання як 
блаженство. 
 
 
Висновки 

Аналіз проблеми природного права, як його обґрунтовували давньогрецькі 
софісти та Арістотель, дозволяє зробити низку висновків. Перший полягає в 
тому, що і софісти в особі, насамперед, Протагора та його послідовників, і 
Арістотель вважали природне право іманентною, ключовою властивістю 
людини, яка органічно зумовлена самою природою людини. Природне право 
вони тлумачили як об’єктивну людську якість, незалежно від того, яким 
соціальним статусом володів той чи інший представник людського роду. По-
друге, і софісти, і Арістотель обґрунтовували природне право у його 
відношенні до так званого позитивного права, тобто такого, яке зумовлене не 
людською природою, а соціально-політичною організацією суспільства. При 
цьому вони віддавали перевагу природному праву.  

Однак на цьому спільність поглядів софістів та Арістотеля на сутність 
природного права закінчується. Їх ключова відмінність полягала у трактуванні 
самої людської природи, а саме її сталості чи змінності. Арістотель категорично 
заперечував існування сталої, незмінної та вічної людської природи, про що 
говорили софісти. Він доводив її змінність. Справжню сутність людської 
природи Арістотель вбачав у її найвищому розвитку, де цю людську природу і 
можна зафіксувати. Крім того, він суттєво розширив простір функціонування 
природних прав людини, обґрунтувавши основні сфери діяльності останньої, де 
реалізуються природні права. 
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3 
FORMATION OF THE LANGUAGE COMPETENCE IN THE CONTEXT OF 

STUDYING ANATOMICAL NOMENCLATURE 
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В КОНТЕКСТІ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЧНОЇ 

НОМЕНКЛАТУРИ 

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-041 
 

Introduction 
 
In scientific literature the problem of universality of worldview and scientific 

picture of the world (linguistic, conceptual, scientific, metaphorical) is damaged more 
often, which indicates the richness of language. In view of the existence of different 
scientific schools, the current state of modelling the picture of the world and attempts 
to describe it demonstrate the openness and, accordingly, the discursiveness of the 
topic [9]. That is why the modern language knowledge is a complex of numerous 
disciplines and tendencies, which are focused on the study of language in close 
connection with people, their activity and mentality. Language has become a 
fundamental cognitive science with an extremely wide applied spectrum.  

The uniqueness of our language is that it is not only an attribute of thinking, but 
is also endowed with the ability to "forward-ooking" representation of legally 
observed changes in objective reality, that is, it is a mirror reflection of the realities of 
life that influence the world view. Thanks to language, knowledge is synthesized, 
which, in turn, forms a scientific picture of the world, and its verbalization is carried 
out by the creators of the termino-systems and nomenclatures of the language. 

Dialectic ideas about the world and the transformations connected with them are 
in harmony with the spirit of new knowledge in various scientific spheres – physics, 
mathematics, philosophy, music, painting, etc. However, there is a unique constant in 
the formation of the scientific picture of the world, which prevails over time – 
classical languages, which can be compared with the perpetuum mobile – the 
"internal engine", Thanks to it, the nominations of the realities of social knowledge 
are modeled and functioned, and definitions are materialized. 
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3.1. The term as a part of the terminological matrix 
 
The term as a part of the terminological matrix of the corresponding sphere of 

knowledge has long been localized in the vocabularies of the Ukrainian language. 
Nowadays, according to A. Baranov, there are about twenty-five thousand different 
terminological standards, among which the special standards for the organization of 
terminological systems (there are over a hundred) are developed not only at the state 
level, but also at the international level. Terminological data banks are formed and 
supported by the Technical Committee for Standardization, computer versions of 
machine translation are created. Also in this way the unification of the scientific 
understanding of the world is gaining considerable momentum [22, 739]. 

Modern science and practice set new requirements to the level of mastering 
Latin language at higher and specialized educational institutions, the essence of 
which is, in particular, to increase the language competence, to give the whole 
learning process a term-language orientation [10]. An important prerequisite for 
successful learning and comprehension of disciplines is terminological literacy of 
students as future scientists. Terminology is not an additional or related component of 
science, it is obligatory and one of the most important parts of its components [8]. 

The object of our research is a whole system of terminological fields and 
medical micropoles, where separate words, connected with one another thematically, 
conceptually and linguistically, enter into paradigmatic and syntagmatic relations. 
The study of fakhovaya language as a means of optimal communication between 
professionals of a certain field (in our case – medicine) remains one of the most 
important problems both for theoreticians-linguists and practitioners-methodologists 
and teachers of foreign languages. 

Research on this subject, begun by N. Chomsky (as a teacher and teacher of 
foreign languages). Chomsky (as opposed to mental representations of linguistic rules 
– linguistic competence, i.e. internal grammar of the ideal noses of the language, 
linguistic performance, Today it is still debatable and remains unrelated to the 
positions of cognitive linguistics (how to combine psychophysiological and 
neurophysical mechanisms of verbal and non-verbal knowledge; how the process of 
integration of sensorimotor perception of the world, reflexive experience, and verbal 
interpretation takes place). And this is the study of the mental and mental essence of 
thought operations of memory, learning, perception, guessing, forgetting; the study of 
structures in a particular act of speech; Interpretation of the processes of nomination, 
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grammaticalization, syntactics, text generation and its perception; explanation of 
semantic changes – an incomplete list of tasks of cognitive linguistics [21, 70]. "The 
concept of intrinsic formation, the link between the word and the mind became the 
basis for the modern explanation of nominative processes as a transition from 
individually sensitive images to the formation of the notion by means of a joint 
practical activity of mankind, On the basis of which a conventional concept is 
created, from which a sign or signs are selected that become a motivational basis for 
nomination taking into account the regularities of the language system and the 
attitude of nominators" [21, 31]. Such explanation of nomination is based on the 
research of M.I. Zhinkin, D.M. Uznadze, O.S. Kubryakova, O.M. Leontiev, N.P. 
Bekhterevoy, O.R. Lurie, O.O. Zalewska, etc. 

V.V. Vinogradov also stated that among theoretical studies of terminology the 
most valuable are those that reflect the practical experience of a speaker's work on 
special terminology. I. P. Pavlov pointed out that phonemic hearing in the process of 
language learning requires obligatory participation of the sound-producing 
mechanism, i.e. the articulatory apparatus, that there is a strong functional 
interconnection between the auditory and language and oral analyzers. After 
receiving a certain verbal signal, a person is not passive. She experiences it 
emotionally and intellectually, and the peculiarities of the motor skills of the motor 
and hand apparatus lead to the fact that she begins to manifest this language. This 
result is fully legitimate, because creativity is a necessary prolongation of perception. 
 
 
3.2. Peculiarities of formation of verbal competence (on the basis of the matter of 
Fachovia language for students - veterinarians) 

 
It is accepted to distinguish segmental units (sounds, phrases, etc.) and super-

segmental units (voices, rhythm – the drawing of voiced and unvoiced, Long and 
short phrases) [22, 632], which ensure the structural integrity of the code symbol and 
can be regarded as a unique code, connected with certain articulatory rules of the 
given language. Work on Latin phonemes has a wide range of functions: from 
constitutive (for creating higher-level units) to distinctive-perceptive (for recognizing, 
arranging, and perceiving sound formations). So-called "phonetic exercises", pointed 
out by V.G. Shatukh [19, 14-23, 67-73], also help to develop skills in reproducing the 
system of sounds of classical Latin, the skills of reading Greek letters and their 
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perception by ear. Therefore, we should talk about a complex mechanism of the 
convergence of phonological and written words, because they are unrelated in 
memory [22, 442]. Only through reading the acquired language knowledge and skills 
are consolidated, which forms the basis for their further development. In this way the 
foundations of the mechanism of formation of verbal competence are laid – the verbal 
awareness controls verbal activity. 

The "open-ended" training is often based on the association of visual, auditory, 
and verbal/verbal perceptions, which, based on people's previous experience, help to 
synthesize the meanings they convey into a single word goal. Acceptance of a word 
forms that signal in the human mind which will be stored in his or her long-term 
memory. According to G. A. Miller, one of the founders of cognitive psychology, the 
human mind can be understood by means of an information processing model. The 
severe limits of our memory space dictate the necessity of grouping symbols, their 
conversion into symbols of higher levels [4]. A. M. Shpak and R. Zinz approached 
the same idea in their experiments on rational dosage [24, 148] and R. Zinz [17]. 
B.V. Gasparov was also interested in this problematic and argued that "the language 
memory of everybody who speaks is formed by an infinite multiplicity of 
communicative acts, actually experienced and potentially conceived" [15, 80]. "The 
more separate "pieces" of the verbal fabric are stored in the memory of the one who 
speaks, the more unrecognized and multiplicative are the relations between them, The 
greater the number of associative moves, analogous appropriations, and plastic 
modifications of the existing material, on the basis of which the subject who is 
speaking creates and interprets the statement; The longer and less involved such a 
thread is, the more densely it is spread across it, across different strands, the more 
quickly the subject who is speaking is able to "interpret" it.  

The more separate "pieces" of the linguistic fabric are stored in the speaker's 
memory, and the more indefinite and multiple the relations between them are, the 
richer the grid of associative passages, analogical likenesses, plastic modifications of 
the available material on the basis of which the speaking subject creates and 
interprets statements; the longer and less integrated such grid is, the more dense the 
juxtapositions between all possible particles of its fabric are, the greater  

The differentiated approach to the selection of vocabulary has existed for a long 
time. It is believed that the vocabulary is composed of active and passive minimums. 
The first minimum constitutes the core of the vocabulary, and the passive one 
supplements it. "To activate the passive language use, to form the skills of productive 
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types of speech, it is necessary to involve in the educational and professional 
communication as much as possible language forms and structures, which students 
use passively. This will allow to activate the language material without complicating 
the learning process and prepare the basis for the spread of students' language 
competence in the professional sphere of communication" [11, 80]. 

It is necessary to constantly focus on the fact of logical dependence of the 
meaning of each individual word on the meaning of the word, and in this direction to 
conduct lexical analysis, aimed at establishing the meaning of the word. Sometimes it 
is more economical to guess the meaning of a word based on the context, and then 
double-check the guessing with the dictionary, rather than going through a whole 
series of word meanings. For successful vocabulary mastery, various kinds of work 
on words can be used, among which the most extensive is analysis with the purpose 
of revealing the meanings of the words, alternationisms, phachovia special terms and 
shortcuts [8].  

Since fachal vocabulary has a distinctly nominative character [23], it is learned 
more easily for the other parts of the language. In this case, not the least role is played 
by the influence of motivation – special vocabulary is tangibly linked to the future 
phase. The task of the Latin teacher is also to learn how to establish the meaning of 
unknown words without the help of a dictionary, relying on their own knowledge of 
the field of vocabulary. That is why it is so important to understand similar words 
created from familiar elements, to know the most common aphixes, and to be able to 
combine their semantic content with the meaning of the base word, forming a new 
semantic unit. In the classrooms, the tasks are to be performed with elements of 
analysis (e.g., distinguish the bases, affixes, etc.) and synthesis (e.g., determine the 
meaning of the word as a whole on the basis of the values of its constituent parts, 
etc.). 

Also, we have seen that motivation influences the speed and intensity of 
comprehension. But we should not forget that in the process of selecting vocabulary 
for the development of skills in the modern language the thematic principle must be 
the main, and the principle of frequency corresponds to the thematic, because they are 
more likely to understand the frequency of word use within a certain topic than the 
absolute frequency of vocabulary, which is unacceptable in the process of teaching 
the discipline "Latin language". 
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3.3. Nomina anatomica veterinaria: stages of nomenclature formation and 
peculiarities of terminological units usage 

 
Modern national scientific terminology is an indispensable attribute of a 

developed country: the educational process, the development of scientific research of 
domestic scientists, ensuring a level of general development of society adequate to 
the present time is impossible without it. Scientific foundations of creation of 
terminology, prevailing use of terms that have arisen from different traditions of term 
creation (pythoma terminologii, zapozicheniya), the practice of introduction of 
English or Ukrainian dialectisms into the vocabulary – the whole list of modern 
challenges to language learners is inexhaustible.  

The problems of terminology as a part of the problems of general linguistics are 
in the prism of current linguistics, because the terminological systems change and are 
updated with new concepts in accordance with the changes in the level of scientific 
knowledge.  

The term as a part of the terminological matrix of the corresponding sphere of 
knowledge has long been localized in the vocabularies of the Ukrainian language. 
Nowadays, according to A. Baranov, there are over twenty-five thousand 
terminological standards. Particular standards for the organization of terminology 
systems are developed not only at the state level, of which there are over a hundred, 
but also at the international level. Terminological data banks are formed and 
supported by the Technical Committee for Standardization, and computer versions of 
machine translation are created. Also in this way, the unification of the scientific 
understanding of the world gains significant momentum [20, 739]. 

Anatomical terminology is the basis of medical terminology. That is why it is 
extremely important that physicians and scientists around the world use unified 
definitions of each anatomical structure [1; 2; 3; 5; 16]. 

If anatomy at the early stages of its development was a descriptive science based 
on observations with the unaided eye and using simple instruments – scalpel, pincer, 
etc., This was reflected in the works of C. Galen, Leonardo, A. Vesalius and the main 
method of anatomization (that is why the phrase Hic locus est, ubi mors gaudet 
succurrere vitae – Here is the place, where death is glad to help life) was popular. The 
gradual development of anatomy as a science (the works of W. Harvey, P. Zagorski, 
I. Bujalski, M. Pirogov) was encapsulated in the outstanding statement of the medical 
scientist E. Mukhin: A doctor is not an anatomist, not only not useful, but also 
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malicious. Nowadays, due to the great social importance nanotechnologies for 
diagnostics, monitoring and treatment of diseases develop and are implemented at the 
fastest pace. That is why the relevance of research in the areas of osteology (skeletal 
descriptions for support and protection of the body parts), syndesmology 
(descriptions of joints), physiology (descriptions of the bones), splanchnology 
(descriptions of internal organs of the traumatic system, dichal, liver, cranium and 
endocrine glands) cannot be ignored by scientists, as well as the terminological 
apparatus with which they are used. 

The study of international anatomical terminology begins with its beginnings 
(the appearance in Switzerland of the world–wide official dictionary of standards for 
all medical sciences, edited by Gis in the quarter of 1895). – The Basel Anatomical 
Nomenclature – BNA) and the stages of creation of the current anatomical 
nomenclature, the work of terminological committees and improvement of the 
existing lists of terms [7].  

The BNA was used only by the Germanic countries, the United States, Italian 
and Latin American anatomists. However, this nomenclature did not satisfy 
veterinary anatomists, because the terms that indicated the strain were not unified for 
the body of animals and humans [6, 5]. In connection with this International 
Veterinary Congress the Committee on Veterinary Anatomical Nomenclature was 
created. This was the first attempt to create a universal basis for the universal use of 
terminology in anatomy and other medical fields. 

1903 (Nancy, France), 1905 (Geneva, Switzerland), 1910 (Brussels, Belgium) – 
the years of intensive work of the International Congresses on unified and simplified 
anatomical terminology. In 1933, thanks to the efforts of the Anatomical Society of 
Great Britain and Ireland, the Birmingham Revision was founded, and in 1935 the 
so–called European nomenclature was adopted. V International Congress at Oxford 
(England, 1950) initiated preparation of the international variant of anatomic 
nomenclature which was reduced again to BNA and had no special terms of 
veterinary anatomy [6]. 

Throughout the 1960s and 70s the Nomenclature Committee prepared lists of 
terms (New York, Wiesbaden, Hanover, Hesse, Oxford, Amsterdam) [7, 204-205]. 
The first edition of the International Veterinary Nomenclature was published in 1968, 
the second in 1973. In 1978. G. M. Udovin published the nomenclature in Russian 
and Latin. The International Veterinary Nomenclature in Ukrainian is based on the 
1994 edition of the IVAN. It contains a list of anatomical terms in Latin, Ukrainian 
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and English. The Ukrainian list includes terms that correspond to official terms of the 
international veterinary anatomical nomenclature, which are easy to use and 
widespread in veterinary medicine (e.g, Thalamus, hypothalamus, epithalamus), as 
well as Latin terms indicating the strain (e.g., cranial, caudal, dorsal, ventral) [6, 6]. 
That is why this review is devoted to consideration of anatomic medical terms 
included in the first Ukrainian edition of the International Veterinary Anatomic 
Nomenclature – Nomina anatomica veterinaria – edited by V. T. Khomich and V. S. 
Levchuk (Kiev, 2005, 2012). This work analyzes terms and international names of 
anatomical structures of native animals in Latin and Ukrainian languages. 
 
 
3.4. The main requirements for the creation of modern terms of veterinary 
medicine  

 
Let us review the main requirements for the creation of modern terms of 

veterinary medicine. When making such lists in different languages, Latin is taken as 
the basis. English equivalents are necessarily given due to the universality of this 
language in many countries of the world. Anatomists are allowed to translate existing 
Latin terms into the language of instruction. As for the Ukrainian anatomical terms, 
they are not the usual translations of the classical languages. This is a system that has 
historically developed, a system that mirrors the contribution of domestic anatomists 
to science.  

The term axial skeleton refers to the anatomical structures of the skull, face, 
cranial skeletons, facial skeletons, spine, thoracic skeleton, accessory skeleton, and 
pelvic end skeletons. In order to avoid discrepancies in the description of the body of 
animals, anatomists have established a fundamental position of the structure of 
quadrupedes [13, 12-14; 12, 23-24], which is evidenced by the terminological 
connections with the "rosette".  

The body structure of the sasquatch is bilateral–symmetrical. For determining 
the depth of organism location, a trimetric measurement is used. For this purpose the 
following planes are conditionally carried out: middle – vertically on the body; dorsal 
(or frontal) – parallel to horizontal plane; transverse (or segmental) – vertically to 
dorsal plane. So, all the planes are placed perpendicularly. The median plane – 
planum medianum – runs vertically along the body from the head to the tip of the tail 
and divides the body into two symmetrical halves. Sagittal (or paramedian) planes 
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can be drawn parallel to the middle plane. Accordingly, the surface turned to the 
median plane is called medial (medialis), and opposite to it – lateral (lateralis). 

Transverse (segmental) planes – рlaranі Тranѕveresаliа – divide the body of the 
animal into parts (segments). The straight line from the segmental plane to the side of 
the head, more precisely, the skull (cranium) is called cranial, and to the side of the 
tail (caunda) – caudal (caundalis). Dorsal (frontal) planes – рlаnі dоrѕаliа – pass 
perpendicularly to the first two planes. The straight line from the dorsal plane to the 
side of back (dorsum) is called dorsal (dorsalis), to the side of abdomen (venter) – 
ventral (ventralis). Depending on the location of the organs, there can be different 
combinations of these terms: dorsocranially, ventrocaudally, laterocranially, 
mediocaudally, etc. Special terms have been adopted for the head and ends. The nose 
is the orintiryor of the head, and the direction nearer to the nose is called rostralis, 
and opposite to it – caudal. The extremities of the ends, which are straight closer to 
the axial part of the body, are called proximal (proximalis) and more distal (distalis). 
On the proximal parts of the extremities (shoulder, peduncle, forearm, hilum) there 
are different surfaces: cranial (anterior), caudal (posterior), lateral (external) and 
medial (internal). The anterior surface of the cyst and foot is called dorsal, the 
posterior surface of the cyst is called longitudinal (palmaris), and of the foot – plantar 
(plantaris). The axial (axialis) and non-axial (abaxialis) surfaces are distinguished on 
the fingers and feet of beetles, pigs, and males [13, 13-14].  

The semantic sign of "tension" is produced by the prickets, which can be 
grouped into antonymic pairs caudal – cranial (2.68%–1.81%), dorsal – ventral 
(1.81% - 1.47%), zovensional – internal (1.12% – 1.21%). At the same time, most of 
the terms, the components of which are the above mentioned, do not focus on the 
antonymic univergence. Numerals in the arches indicate the frequency of use of such 
devices. The first subgroup is connected with the skull and the tail, because in the 
anatomy of animals these are the most heady parts: the head is located on one end of 
the body and the tail is on the opposite one. Thus in anatomy the head end is called 
cranial (< cranialis, e < cranium, i n – skull) and the tail end is called caudal (< 
caudalis, e < cauda, ae f – cortex): fossa crania caudalis – caudal fossa of the skull, 
foramen palatinum caudale – caudal palatine branch, spina nasalis caudalis – caudal 
nasal awn, sinus maxillaris caudalis – caudal maxillary sinus, incissura vertebralis 
caudalis – caudal spine, processsus articularis caudalis – caudal articular appendage, 
fovea costalis caudalis – caudal rib fossa, fovea articularis caudalis – caudal articular 
fossa, angulus caudalis – caudal bend, margo caudalis – caudal edge, pars caudalis – 
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caudal part, facies caudalis – caudal surface; extremitas cranialis – cranial end, 
incissura vertebralis cranialis – cranial spine, processsus articularis cranialis – cranial 
articularis, fovea articularis cranialis – cranial articular fossa, fovea costalis cranialis 
– cranial rib fossa, apertura thoracis cranialis – cranial branch of the thoracic bone, 
margo cranialis – cranial margin, angulus cranialis – cranial bite, pars cranialis – 
cranial part, facies cranialis – cranial surface, srlica iliaca ventralis cranialis – cranial 
ventral/dorsal club ossification, ramus cranialis ossis pubis – cranial ridge of pubic 
bone, apertura pelvis cranialis – cranial part of pelvis, area intercondylaris cranialis – 
cranial interspinous field. 

The second subgroup is represented by the terms that concern the sides of the 
body of animals directed to the horizon or to the ground. The dorsal side (<dorsalis, e 
< dorsum, i n – back) is the surface that is directed against the force of gravity, and its 
opposite side is the closest to the natural position of the animal, that is, when it walks, 
flies or swims (< venralis, e < venter, tris m – cranium, life). Therefore, in the Atlas 
of Anatomical Terms we have: meatus nasi dorsalis/ventralis – dorsal/ventral nasal 
chode, foramina sacralia dorsalia/ventralia – dorsal/ventral crijuni openings, paries 
dorsalis/ventralis – dorsal/ventral wall, tuberculum pubicum dorsalis/ventralis – 
dorsal/ventral pubic hump, fossa condylaris dorsalis/ventralis – dorsal/ventral fossa, 
arcus dorsalis/ventralis – dorsal/ventralis arc facies articularis dorsalis/ventralis – 
dorsal/ventral articular surface, margo dorsalis/ventralis – dorsal/ventralis edge; 
concha nasalis dorsalis – dorsal nasal shell, tuberculum dorsale – dorsal hump, sulcus 
longitudinalis dorsalis – dorsal interdorsal furrow, pars dorsalis – dorsal part, ossa 
sesamidea dorsalia – dorsal sesamopodbones; facies ventralis paris petrosae – ventral 
surface of cambers, crista ventralis – ventral ridge, angulus ventralis – ventral bend, 
linea glutaea ventralis – ventral siednicular line. 

The third subgroup of tense terms is smaller in number than the first two, but has 
the full right to exist. These terms are also used in osteology: protuberantia occipitalis 
externa/interna – intrinsic/narrow parietal elevation, crista occipitalis externa/interna 
– intrinsic/narrow parietal crest, facies externa/interna – internal / external surface, 
crista sagittalis externa/interna – internal / external sagittal ridge, porus acusticus 
externus/internus – internal/external auditory branch, meatus acusticus 
externus/internus – internal/external auditory chord, labium externum/internum – 
internal/external lip, lamina externa/interna – internal/external skull plate, base cranii 
externa/interna – internal/external skull base; fossa lacrimalis externa – external 
salivary fossa. 
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As for the terms comprising the middle/middle/transverse/sagittal appendages, 
they are singular: middle thoracic sulcus, middle abdominal lobe, middle abdominal 
lobe, sagittal planes, and so on.  

Anatomical veterinary terminology is composed mainly of Latin and Greek 
words, some of which are taken from the recensions and mythology, e.g., tendo 
Achillis, atlas, arbor vitae. Some anatomical terms were suggested on the basis of 
subordination to various objects, e.g., serratus – the union of the cranial skeletons, 
zavitka – the organ of hearing, otsetnitsa – the articulus (acetabulum). Sometimes 
nomenclature of terminological units is based on taking into account the names of 
specific organs and peculiarities of the functions they perform. This refers to the 
terms of the muscular and nervous system: lungs (rami pulmonales), lacteal gland 
(ramus mammarius), facial nerve collar (genu nervi facialis), cerebral fossa (lingula 
cerebelli), pedunculus fronculi, great brain fossa (crus cerebri), gastrointestinal tract 
(tractus opticus), gastrocnemius (chiasma opticum), fossa musculi brachialis, fovea 
musculi poplitei, funiculus ventralis, galerum basale mammillae, geniculum nervi 
facialis, nervus oculi and cetera. Many anatomical structures are named after 
scientists, e.g., Botall's duct, Graaf's Mihuretz, Fallopian tube, maxillary sinus, 
Pupar's connection, etc. 

A significant number of words of Latin or Greek origin are used without 
translation: Foreign language (Heavy), lowering (Derrésor), constrictor, contractor, 
dilatator, extensor, flexor, levator, pronator, adherence (pronator), protractor, 
retractor, rotator, sphincter, reverser, supinator, tensor, dorsal, cardiac. As we can see, 
the spelling of terms differs greatly: in scientific circles it is customary to omit one 
constituent component of the terminologic unit – mesa. 
 
 
Conclusions 

 
"Introducing" language links and developing automated grammatical skills saves 

time for training in the oral language, produces in students sound-motor images of the 
necessary other-speech information. What are the benefits of such "training"? First, 
anatomical, clinical, and pharmaceutical vocabulary and structures needed for further 
work on specialized texts are learned more quickly and productively; Secondly, the 
vocalization of other content in the process of working on it creates a sound-motor 
image and is the basis for the creation of inner speech, which is an essential part of 
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the reading process. In this way the pace of reading increases – at first with language 
samples, then with specially adapted texts with the transition to reading textbooks and 
scientific literature or special scientific studies. Thirdly, the ability to "understand" 
the meaning is produced not by deciphering complex structures and analyzing each 
word, but by a holistic perception of the linguistic picture of the world. Students are 
taught to operate not only the general information from this discipline, but also a 
block of scientific vocabulary as a component of the fachological language in specific 
situations. Thus, a detailed analysis of the components of the methodology of 
formation of language competence (correct use of phonological components, 
knowledge of vocabulary, grammatical categories and paradigms, rules of generation 
of syntactic constructions) is the most important knowledge in generation, perception, 
comprehension of fakhovy language. 

Any scientific nomenclature cannot be considered complete and stable, as long 
as the research in the kingdoms of sciences is continued [18]. That is why in the 
comments to the current nomenclatures there is an important note: proposals with 
changes should be given with the appropriate documentation to the secretaries of the 
terminological committees. 

Modern science and practice set new requirements to the level of mastering the 
Latin language in specialized universities, the essence of which is, in particular, to 
give the whole process of learning a term-literate orientation. An important 
prerequisite for successful learning and comprehension of disciplines is 
terminological literacy of students and scholars. Terminology is not another or related 
component of science, it is obligatory and one of the most important parts of its 
components. Activity of investigations of components of microsystems is 
strengthened by the necessity of studying new understandings. The development of 
new high technologies initiates the study of terminology in a multidimensional way. 

We have analyzed the terms that indicate the location and direction, used mainly 
in the naming of the understandings that refer to the head, breast and pelvic ends; or 
parts of the body, head, neck, neck, abdomen, pelvis, breasts, breast and pelvic ends. 
The widest admixtures of topographic anatomy are those that can be grouped 
according to semantic meaning of oppositions: superior/interior, cranial/caudal/rostral 
(caudalis/cranialis/rostralis), dorsal/ventral (dorsalis/ventralis). 

The terms are reserved for maximum stiffness and, as much as possible, 
simplicity. The use of eponyms is inadmissible, and the inclusion of histological and 
embryological terms in the Nomina anatomica is also unacceptable, since the 
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International Committee on Anatomical Terminology is preparing a separate edition 
of the lists for them. As for topographically connected structures, they must have 
unified names: arteria femoralis, vena femoralis, nervus femoralis.  

The strategic focus of further work on veterinary anatomical terms is to 
investigate the peculiarities of semantic volumes of terminological metaphors, which 
should be considered as a verbalized way of understanding the world.  
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KAPITEL 4 / CHAPTER 4 
THE MOTIVATIONAL MECHANISM FOR ACQUIRING AND 

DEVELOPING THE CIVIL COMPETENCE FOR A PERSONALITY 
МОТИВАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ОСОБИСТОСТІ 

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-027 
 

 
Вступ  

 
Теоретичні розробки питання про сутність громадянської компетентності 

особистості, її структурні та мотиваційні підстави є важливими для вирішення 
завдання по розбудові демократії та громадянського суспільства в Україні. Але 
в більшості випадків даний аспект ще перебуває в затінку інших проблем. 
Однак очевидно, що без виявлення сутності явища, його структурних елементів 
та мотиваційного механізму формування та розвитку надзвичайно важно 
вичленити саме явище як проблему. Ми вже не говоримо про практичний бік 
справи: адже формувати в людині або собі самому те, чого чітко не уявляєш, 
неможливо. Ось чому заявлена у назві проблема – обґрунтувати основні 
структурні елементи мотиваційного механізму громадянської компетентності 
особистості, справа нагальна як теоретично, так і практично. 

Особистість – це активний індивід, який не просто відображає, а творчо 
вбирає, всмоктує особливості соціального середовища. При цьому він 
репрезентує наслідки такої соціалізації особливим чином, індивідуальним, 
своєрідним, унікальним. Саме так органічно поєднується в окремому індивіді і 
індивідуальність, і особистість. Обидві грані такого індивіда – невід’ємна, 
активна його сутність. Ось чому і набуття громадянських якостей людини, в 
тому числі її громадянської компетентності – завжди процес внутрішньо 
активний, вибірковий, з внутрішньою мотивацією людини. 

Процес формування громадянської компетентності особистості 
неможливий без внутрішнього настрою людини, без своєрідної внутрішньої 
мотивації. Особистість за своїм визначенням – творча сутність. Не зважаючи на 
те, що особистість є відображенням всіх суспільних відносин, в які включена в 
процесі своєї життєдіяльності, одночасно вона виступає творцем цих відносин. 
Але особистість – не просто творча сутність, щоб володіти творчістю, треба 
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володіти свободою. В свою чергу, свобода невіддільна від відповідальності. 
Ось чому коли ми говоримо про феномен особистості, то завжди маємо на увазі 
органічну єдність трьох її граней – свободи, творчості, відповідальності. Саме 
вони характеризують особистість як суб’єкта життєдіяльності, а не як об’єкта 
впливу суспільного середовища. 
 
 
4.1. Потреба та інтерес, як рушійні сили громадянської діяльності 
особистості 

 
Основу мотиваційного механізму формування та розвитку громадянської 

компетентності особистості закладають такі основні елементи, як потреби, 
інтереси, цілі, ідеали. 

Потреби – базовий елемент всієї системи внутрішньої детермінації.  
В найзагальнішому виразі потреба – це об’єктивна необхідність живого 
організму, людської особистості, групи соціальної чи суспільства в цілому, що 
відображає характер та зміст об’єктивного зв’язку (природного та соціального) 
суб’єкта потреби і навколишнього середовища [1, с. 510]. Інше джерело 
характеризує потребу як властивість усього живого, яка спонукає його до 
активності або викликає інші реакції завдяки відображенню надлишку, 
недостатності або відсутності чинників (речовини, енергії, інформації), що 
позитивно або негативно впливають на життєдіяльність організму, людської 
особистості, соціальної групи, історичної спільності, суспільства загалом [2, с. 
507].  Сутнісна ознака потреби полягає в її рушійній мотиваційній силі. Будучи 
відображенням у свідомості людини певної суперечності наявного і бажаного, 
потреба виступає найпершим і фундаментальним стимулом людської 
діяльності. При цьому фактично суперечність виступає підставою потреби, а 
стимул, мотивація, спонукання до дії, стан незадоволеності – зовнішньою її 
формою. Потреба виступає спонукальною силою поведінки людини, джерелом 
її активності, базою всієї системи мотивації особистості. Вже на основі 
усвідомленої потреби формуються інтереси людини, її цілі, ідеали, в цілому 
цінності. 

Механізм формування у особистості потреби в громадянській 
компетентності не є винятком з відомих знань про потреби взагалі, тому ми 
охарактеризуємо її в контексті вищесказаного. Насамперед зазначимо, що 
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потреба особистості в своїй громадянській компетентності так само має дві 
базові сутнісні ознаки. Вона – усвідомлення особистістю суперечності між 
наявним і бажаним рівнем її громадянськості, її знань, умінь, навичок, 
життєвого досвіду як громадянина країни. Така суперечливість – наслідок того 
чи іншого стану громадянського життя в країні та місця і ролі конкретної 
людини в ньому. Звідси випливає, що потреба особистості в громадянській 
компетентності об’єктивно зумовлена різницею потенціалів якості 
громадянської сфери і бажанням людини реалізувати себе як її суб’єкта. 

З іншого боку, потреба особистості в громадянській компетентності не 
тільки усвідомлення відомої суперечності, але й актуалізація та рушійна сила 
людської громадянської діяльності. Усвідомлення громадянськості, знання про 
громадянську сферу суспільного та індивідуального життя, розуміння змісту 
прав і свобод людини як громадянина, місця і ролі держави та самої людини в 
їх забезпеченні тощо – це та основа, яка потенційно може стати спонукальною 
силою активної громадянської позиції людини, виступити джерелом її 
громадянської діяльності. Ось чому без потреби в громадянській 
компетентності не може бути самої громадянської компетентності як певного 
якісного стану, здатності і готовності людини досягати своїх прав і свобод в 
усіх важливих сферах життя. 

Якщо врахувати той факт, що права і свободи, обов’язки громадянина 
зачіпають фактично всю сферу життєдіяльності особистості, то можемо 
стверджувати, що потреба особистості в громадянстві, громадянській 
компетентності є базовою серед інших потреб людини. Така її специфіка 
полягає в системоутворювальній сутності цієї потреби. Потреба особистості в 
громадянській компетентності, пронизуючи собою всю систему потреб 
людини, виступає стрижневим началом цієї системи, формуючи останню як 
цілісне явище. Ось чому формування такої потреби – обов’язкова умова 
цілісного розвитку особистості. 

Цілісність особистості – дуже важлива ознака ступеню розвитку людини. 
Вона характеризує останню з точки зору монолітності, стійкого рівня 
внутрішньої сконцентрованості, а тому самодетермінованості в життєвих 
проявах. Ми виходили з того, що потреба особистості в громадянській 
компетентності – це потреба, яка володіє потенціалом системності, 
підпорядкування і цілеспрямованості. Звідси випливає, що формувати, 
вирощувати, культивувати потребу в громадянській компетентності – значить 
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одночасно формувати себе як особистість цілісну, одностайну у всіх своїх 
основних життєвих проявах, культивувати в собі такі людські сили і такої 
спрямованості, щоб це забезпечувало монолітність життєдіяльності людини. 

Очевидно, що громадянський вимір життя людини не може обмежуватися 
лише політикою, правом, економічною, соціальною сферами і культурою. 
Звичайно, людина виступає як громадянин і в сфері сім’ї, побуту, спорту тощо. 
Ось чому ми можемо сказати і про полівалентну сутність потреби особистості в 
громадянській компетентності. Особливість потреби особистості в 
громадянській компетентності полягає в тому, що вона не тільки ґрунтує і 
підсумовує формування інших потреб людини, але й створює своєрідний 
«фон», «атмосферу», кінцевий смисл, останню ціль її життєдіяльності. 
Актуалізуючи різноманітні свої потреби (матеріальні, духовні, природні тощо), 
людина так чи інакше співвідносить їх задоволення з масштабом тієї останньої, 
кінцевої, світоглядної. Чим ближчим є зміст реалізованої людиною потреби до 
виміру громадянськості, тим глибше людина буде задовольняти свою 
громадянську потребу, тим повніше буде реалізовуватись потенціал потреби в 
громадянській компетентності, тим швидше людина буде відчувати себе 
громадянином країни, реалізуючи свої права, свободи, обов’язки. 

Полівалентний характер потреби особистості в громадянській 
компетентності важливий ще й тим, що зумовлює такі її ознаки, як 
компенсаційність та кумулятивність (зосередженість, сконцентрованість). 
Перша виражається в механізмі заміни потреб з метою досягнути певного рівня 
громадянськості. Це буває тоді, коли людина прагне до реалізації певного рівня 
громадянського статусу, але не має об’єктивно тих чи інших прямих умов його 
досягнення. Тоді відбувається процес компенсації, коли цю саму ціль 
замінюють інші потреби, способи, шляхи і форми її задоволення. Таким чином, 
людина як громадянин відбувається іншим чином, в іншому середовищі, 
іншими шляхами. Звичайно, тоді і зміст потреби в громадянській 
компетентності, і структура самої громадянської компетентності отримують 
дещо іншу конфігурацію, однак сама потреба тієї чи іншою мірою 
задовольняється. 

Кумулятивна ознака досліджуваної нами потреби особистості полягає в 
тому, що ця потреба здатна в певний момент зосереджуватися, концентруватися 
на пріоритетних програмах розвитку громадянського життя людини. З цією 
метою людина здійснює вибірковість, оцінює майбутній результат власної 
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концентрації на тому чи іншому аспекті громадянської участі. Визначившись, 
людина спрямовує на вказаний аспект всі свої потенційні сили. В результаті 
потужність людської діяльності зростає в рази і створює об’єктивні умови для 
суттєвого прориву. Надалі такий результат акумуляції всіх своїх людських сил 
на вирішення певної громадянської задачі стає основою розширення простору і 
глибини в розвитку інших громадянських завдань. 

Отже, ми можемо констатувати, що потреба особистості в громадянській 
компетентності як полівалентна сутність завжди вимушена фокусуватися на 
якійсь конкретній потребі життя людини. Вона не може втілювати в своєму 
змісті відразу всі потреби. Це і нереально, і безглуздо. В реальному житті 
людина ставить перед собою конкретні завдання, які своїм змістом виражають 
ту чи іншу конкретну людську потребу. Реалізуючи її, людина завжди або 
майже завжди закладає в неї певний громадянський смисл. Повнота останнього 
в змістові даної потреби залежить від багатьох факторів: об’єктивних та 
суб’єктивних. Таким чином, громадянськість людини присутня практично при 
задоволенні будь-якої потреби.  

Таке фокусування потреби особистості в громадянській компетентності 
має глибокий смисл, оскільки дає можливість розуміти конкретні способи і 
форми реалізації цієї потреби. Саму потребу в усьому контексті можна уявити 
як своєрідний «ліфт», який курсує незчисленними «поверхами» величезного 
«будинку» людських потреб. Там, де такий «ліфт» зупиняється, актуалізується 
громадянська потреба людини, її громадянська компетентність, однак вона 
виражається у формі конкретного набору потреб, конкретного «поверху 
будинку». В цьому образі – не тільки зміст та рух потреби особистості в 
громадянській компетентності, але й конкретні способи та форми її 
задоволення. На політичному «поверсі» вони мають одну специфіку (способи і 
форми), на економічному – інші, і так на всіх без винятку «поверхах» будови 
потреб особистості. 

Важливою ланкою мотиваційного механізму формування та прояву 
громадянської компетентності особистості виступають інтереси. Вони 
випливають з потреб, базуються на останніх. Як зазначає В. Муляр, самі 
потреби як спонукальна сила активності особистості впливають на неї не 
прямо, а опосередковано, через призму інтересів, цілей, ідеалів. Інтерес, 
ґрунтуючись на потребі, виступає безпосереднім, сильнішим стимулом 
людської активності в порівнянні з потребою. Одночасно – і дієва сила потреби 
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особистості проявляється тим швидше, чим чіткіше вона виражена інтересом 
особистості [3, с. 140].  

Потрібно також зазначити, що явище інтересу в соціально-філософській 
літературі вивчене досить детально, як і явище потреби. Вже той факт, що ці 
два поняття вживаються разом, говорить про їх органічний взаємозв’язок. Як 
підкреслює А. Зравомислов, один з відомих дослідників теми потреб та 
інтересів, – «ми частіше розглядаємо потреби та інтереси разом, ніж окремо, 
визнаючи тим самим глибоку родинність, однопорядковість цих категорій [4, с. 
74]».  Дійсно, інтереси неможливо розглядати поза темою потреб. Важливою 
об’єднуючою рисою потреб та інтересів є їх цілковита взаємозалежність. 
Інтереси випливають з потреб і в цьому плані залежні від них. З іншого боку, до 
тих пор, поки на ґрунті потреби не сформується інтерес, сама потреба буде 
існувати як актуальна, однак не реалізована форма суперечності людського 
життя. Таким чином, роль потреби зростає в тій мірі, в якій вона актуалізується 
інтересом. 

Разом з тим, інтерес як спонукальна сила людської активності, 
безсумнівно, має свою специфіку. Якщо потреба – це відношення суб’єкта 
потреби до умов власної життєдіяльності, то інтерес – це відношення суб’єкта 
до самої потреби, що виражається в усвідомленні необхідності задоволення 
потреби, пошуку умов, способів та форм такого задоволення. Іншими словами, 
інтерес формується як мотив діяльності особистості, групи, суспільства тоді, 
коли певний його суб’єкт (носій) усвідомлює власні потреби і знаходиться в 
пошуках їх задоволення. Інтерес визначається в мотиваційній структурі, 
наприклад, особистості в той час, коли вона вишукує і знаходить власне 
ставлення до способів, шляхів, інтенсивності і т. д. задоволення своїх потреб [3, 
с. 140]. В цьому і полягає головна причина переваги інтересу як спонукальної 
сили діяльності над потребою, оскільки він завжди передбачає конкретні 
виходи із суперечності, яка лежить в основі потреби. Образно кажучи, якщо на 
рівні потреби людина хоче, але ще не знає як, то на рівні інтересу вона не 
тільки хоче, але і чітко уявляє шлях задоволення потреби. 

Звернемося зараз до громадянського інтересу. В цілому його можна 
охарактеризувати як відношення людини до власних потреб, які чітко 
виявляють проблему прав, свобод, обов’язків людини як громадянина. Інтерес 
(інтереси) особистості в громадянській компетентності – це ставлення 
особистості до власної потреби в громадянській компетентності, а саме, 
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усвідомлення цієї потреби як форми, в якій виражається головний зміст 
громадянського буття особистості, а також пошук умов, способів і форм її 
задоволення. 

На відміну від потреби особистості в громадянській компетентності, яка за 
своєю природою є полівалентною, інтерес в громадянській компетентності 
особистості характеризується вужчим колом функціональності. Це зумовлено 
тим, що він в системі внутрішньої детермінації громадянської діяльності 
людини знаходиться ближче до предмета задоволення відповідної потреби, ніж 
сама ця потреба. Цим пояснюється вибірковий характер інтересу. Так, потреба 
в громадянській компетентності може задовольнятися цілим рядом умов, 
шляхів, способів і форм, які в конкретних обставинах і виступають як інтереси. 
Звідси випливає, що громадянський інтерес та його реалізація залежить не 
тільки від світоглядних переконань та ціннісних орієнтацій людини, тобто від 
внутрішньої її структури, але й від соціального становлення, рівня та умов 
культурно-історичного розвитку соціуму. Так, наприклад, людина може мати 
потребу повною мірою реалізуватися в політичних правах і свободах, однак в 
цьому випадку її громадянські інтереси великою мірою залежать від характеру 
політичної системи суспільства, політичного режиму, основних засад 
взаємовідносин політичної сфери та громадянського суспільства, 
конституційних та інших законодавчих рамок виборчої системи тощо. Те саме 
можна сказати і про інтереси особистості в громадянській компетентності в 
розрізі інших сфер життєдіяльності людини. Отже, інтерес в громадянській 
компетентності є сильнішим чинником громадянських дій людини і відображає 
практичне ставлення людини до умов задоволення потреби особистості в 
громадянській компетентності. 

Інтерес особистості в громадянській компетентності передбачає наявність 
певного рівня знань про громадянське життя суспільства, набір умінь, навичок, 
в цілому досвіду здійснювати свої права, обов’язки та свободи. В залежності 
від цих умов та зовнішніх характеристик соціуму, де здійснює свою 
громадянську діяльність людина, пріоритетними можуть бути різні сфери 
життя суспільства і людини. В одних умовах це можуть бути економічні 
відносини, в інших – політичні чи інші. Однак варто зазначити, що в цілому 
каркас громадянських інтересів людини фокусується у відносинах власності. У 
вузькому розумінні це відносини економічні, в широкому власність 
відображається як володіння всіма необхідними суспільними відносинами, які 
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дозволяють оптимізувати широку гаму людських прав, свобод і обов’язків. В 
такому разі інтереси власності включають не тільки економічні чи політичні 
аспекти, але й соціальні, культурні, правові, повсякденно-побутові тощо. 

 
 

4.2. Ціль, як ідеальний результат громадянської діяльності особистості 
 
В структурі мотиваційного механізму громадянської компетентності 

особистості особливу роль відіграють цілі. Вони – важлива рушійна сила 
соціальної активності людини, неодмінний і незамінний елемент детермінації 
людської діяльності. Розглядати останню без аналізу цілей, її сутності, 
особливостей функціонування в якості виняткових спонукальних сил людини – 
значить свідомо обмежити ґрунтовність і сутність самої діяльності. 

Ціль – кваліфікується як ідеальний, насамперед визначений результат 
людської діяльності, спрямованої на перетворення дійсності відповідно до 
усвідомленої людиною потреби. Ціль є безпосереднім внутрішньо 
спонукальним мотивом людської діяльності. Вона як закон визначає й 
спрямовує цю діяльність, мобілізує волю й енергію людини [1, c. 756]. Ціль – це 
напруга наявного і уявного, належного. Звідси випливає те, що ціль є 
спонукальною силою діяльності людини. 

Формою існування цілі є образ у свідомості, а не реальні предмети, 
процеси, явища тощо. Саме цим, на нашу думку, і пояснюється потужна 
спонукальна сила цілі., тому, що в змісті цілі завжди присутній момент 
незадоволення людини тим, що є. Саме це незадоволення штовхає людину до 
конкретних дій. Однак на місці останньої виростає нова суперечність (між 
наявним та бажаним) і, таким чином, процес продовжується з новою силою, 
вибудовуючи вічний потік людської діяльності. 

Отже, ціль – це завжди результат в уявній, ідеальній формі. Без такого 
припущення, певної «примірки» нашої потреби та інтересу цілі як такої не 
буває. Такий статус цілі зумовлений універсальною здатністю людського духу, 
свідомості, мислення «забігати наперед», будувати ідеальну модель того, до 
чого людина прагне ще тоді, як вона почне здійснювати практичну діяльність. 
Як ідеально-інтенційний образ результату, ціль переживається одночасно і як 
інтенція (бажання, намір, прагнення) людини, тобто те, що має бути досягнуто. 
Іншими словами, ціль як ідеальний образ результату володіє не тільки 
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образними властивостями, але й мотиваційними, спонукальними, вольовими. 
Ключовою ознакою цілі як виняткової спонукальної сили людської 

діяльності є наявність засобів для своєї реалізації. У «Філософії релігії» 
Г. Гегель, показуючи відмінність цілі від реальності, пише: «Ціль зберігає, 
опосередковує себе лише сама з собою, створює єдність себе як суб’єктивного 
начала з реальністю, але за допомогою засобу» [7, с. 176]. Таким чином, весь 
процес від цілі до результату опосередковується засобами. Це відбувається як 
на стадії формування цілі як духовної сутності за формою, а також і тоді, коли 
здійснюється ціль як практичний процес. В будь-якому з цих випадків ціль є 
такою лише за наявності засобів. В цьому – головний зміст цілі, одночасно в 
цьому і головна відмінність цілі від попередніх спонукальних сил людської 
діяльності – потреб та інтересів. Органічне поєднання цілі та засобів наближає 
першу до предмета діяльності настільки, що перетворює безпосередньо в 
рушійну силу, набагато потужнішу ніж інтерес. В цьому смислі зауважимо, що 
останній (тобто інтерес), як вже було сказано, сутнісно пов’язаний з пошуком 
умов, шляхів, способів і форм задоволення потреби людини. Однак інтерес «не 
доходить» до рівня конкретних засобів цього задоволення. Лише на рівні цілі як 
спонукальної людської діяльності вищого рівня індивід актуалізує відповідні 
засоби реалізації поставлення завдань. 

Таким чином, як і потреба особистості в громадянській компетентності, як 
і інтерес в останній, ціль як спонукальна сила громадянської компетентності 
розгортає своїм змістом суперечність життєдіяльності особистості. Разом з тим, 
конкретний зміст цієї суперечності є відмінним від як змісту суперечності, що 
лежить в основі потреби, так і змісту суперечності, що лежить в основі 
інтересу. Якщо перша виражає різницю потенціалів наявного і належного в 
життєдіяльності людини, якщо другий виражає момент ставлення людини до 
власної потреби в контексті пошуку умов, способів, форм та шляхів її 
задоволення, то ціль особистості у процесі формування громадянської 
компетентності – це вияв конкретних засобів для задоволення потреби в 
громадянській компетентності і формування ідеального образу того результату, 
який має бути досягнутий. 

Ще раз зазначимо, що ціль особистості у процесі формування 
громадянської компетентності завжди, як і будь-яка ціль, опосередкована 
засобами. Саме останні створюють цей, суперечливий в основі своїй, динамізм 
цілі. Адже засоби завжди наявні, вони існують тут, в даний момент. Засоби не 
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можуть бути з майбутнього, бо вони – реальні способи і знаряддя, за 
допомогою яких реалізується ціль. Вони – одночасно поєднання того, що є, і 
того, що може бути.  

В структурі мотиваційного механізму формування та прояву 
громадянської компетентності особистості особливе місце займають ідеали.  
В цілому ідеал визначається фахівцями як уявлення про найвищу досконалість, 
котра, як взірець, норма і найвища мета визначає певний спосіб і характер дій 
людини [1, с. 217]. 

Так само, як потреба, інтерес, ціль – ідеал за своєю природою є 
відображенням суперечності (наявного та бажаного) життєдіяльності 
особистості. З цього боку його потрібно розглядати як спонукальну силу 
людської діяльності. Разом з тим, ідеал – завершальна ланка розвитку життєвих 
суперечностей людини, найвищий прояв їх гостроти та глибини і в цьому 
вимірі можна говорити про особливу спонукальну силу ідеалу. Недаремно 
більшість дослідників явища ідеалу називають його найвищою ціллю 
життєдіяльності людини. 

Тут ми маємо зауважити, що ідеал має суттєву відмінність від цілі. Ідеал – 
це така людська ціль, яка має неабиякий ціннісний аспект. Ідеал – це, 
насамперед, певна цінність. Тому його природу потрібно розглядати з двох 
боків: з боку його як рушійної, спонукальної сили людської діяльності і з боку 
його як уособлення певної системи цінностей людини. Ідеал громадянської 
компетентності людини органічно поєднує своїм змістом ці дві взаємопов’язані 
і взаємозумовлені сторони його внутрішньої сутності. Компетентний 
громадянин в ідеалі – це людина, для якої громадянське життя є домінуючим в 
системі його життєдіяльності і в цьому плані воно є найвищою ціллю його 
життя, а тому володіє винятковою спонукальною силою його діяльності. З 
іншого боку, вказане громадянське життя людини є домінуючим в системі його 
життєдіяльності тому, що для нього ідея громадянина отримує найвищий 
смисл. Саме в рамках такого статусу людина прагне максимальної 
самореалізації. 

Якщо ціль ширша від ідеалу в тому плані, що вона формується в умовах 
будь-якої діяльності людини по задоволенню своїх конкретних потреб, то ідеал 
ширший від цілі в плані світоглядного, смисложиттєвого охоплення людського 
буття. Ідеал може об’єднувати у своєму змісті багато цілей, вирізняти серед них 
найціннішу і формувати її як смисложиттєву. В цьому вимірі ідеал пов’язаний з 
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певними закономірностями розвитку як свого суб’єкта, так і об’єктивних 
стосовно останнього умов. Мається на увазі те, що ідеал – це відображення 
реального стану мотиваційної системи діяльності людини, він – пряме 
відображення світоглядних підстав такої системи мотивацій. Звідси випливає, 
що ідеал – своєрідний систематизатор потреб, інтересів, цілей людини, 
інтегральне їх відображення як у площині спонукальної сили, так і особливо в 
площині світоглядно-смислових координат.  

Ідеал громадянської компетентності особистості – підсумок життєвих 
цінностей особистості, однак такий, що виступає винятковою рушійною силою 
її громадянських вчинків, орієнтує на освоєння певної ціннісної системи знань, 
умінь, навичок, громадянських потреб, інтересів, цілей, громадянських 
почуттів, волі тощо. Разом з тим, ідеал громадянської компетентності 
особистості – це такий підсумок, який постійно переходить у фундамент всієї 
ціннісної структури особистості. В результаті громадянської життєдіяльності 
людини ці дві ознаки ідеалу здійснюють взаємні зустрічні дії: ідеал як підсумок 
всієї системи мотивацій громадянського життя людини рухається назустріч 
кожній з них (цілі, інтересу, потребі) і таким чином переходить у їх ціннісний 
фундамент, а світоглядний зміст кожного з мотивів як ціннісний фундамент 
накопичується і зосереджується у вигляді ідеалу як світоглядного підсумку 
мотиваційної структури громадянського життя людини. 

В якості громадянської компетентності особистості ідеал визначається 
рядом особливостей. Важлива його так звана функція міри прогнозування 
об’єкта, яка полягає в тому, що ідеал в даному разі створює мислений образ тих 
належних якостей людини, які зумовлюватимуть її розвиток як громадянина. 
Тут важливо сказати, що ідеал як інтегратор всієї мотиваційної системи 
громадянської діяльності особистості не може бути відірваним від реального 
стану громадянського життя соціуму і самої особистості. Таким чином, можна 
говорити про своєрідну практичну підставу громадянського ідеалу як міри 
прогнозування людини як громадянина чи суспільства в його громадянських 
гранях. Відірваний від реальної практики ідеал компетентного громадянина так 
само негативно впливає на саму людську діяльність (в силу своєї 
необ’єктивності) як і несформований до кінця ідеал. 

Важливою стороною ідеалу компетентного громадянина є його 
регулятивна функція. Ідеал є не просто світоглядним, ціннісним інтегратором 
мотиваційної системи діяльності громадянина. Він виступає також як система, 
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яка коректує, корелює, змінює, посилює чи послаблює інтенсивність і напрямки 
громадянського життя людини. Здійснюючи це, ідеал фактично регулює це 
життя. В цьому його нормативний зміст. Компетентний громадянин як ідеал – 
це певна нормативно – систематизуюча і програмна субстанція людини, в 
рамках якої здійснюються всі або більшість діяльних складових її 
громадянського життя. 

 
 
Висновки 

 
Мотиваційний механізм громадянської компетентності особистості 

включає потреби, інтереси, цілі, ідеали. Серед всієї системи потреб особистості 
потреба в громадянській компетентності є визначальною. Ключовою серед них 
є потреба в громадянській компетентності, яка характеризується такими 
сутнісними ознаками, як системність, здатність підпорядковувати собі інші 
потреби, цілеспрямованість, полівалентність як здатність виражатися і 
втілюватися через інші, практично всі, потреби особистості 

Інтерес в громадянській компетентності – це ставлення особистості до 
власної потреби в громадянській компетентності, а саме, усвідомлення цієї 
потреби як форми, в якій виражається головний зміст громадянського буття 
особистості, а також пошук умов, способів і форм її задоволення. Отже, інтерес 
в громадянській компетентності зумовлений не тільки ціннісними орієнтаціями 
людини, але і особливостями соціального середовища. 

Ціль – безпосередня рушійна сила громадянських вчинків людини, 
оскільки в системі внутрішніх детермінант людської діяльності знаходиться 
найближче до предмета задоволення відповідної потреби і характеризується 
наявністю засобів свого задоволення. Завдяки цьому ціль в своїй сутності – 
ідеальний, наперед визначений результат громадянської діяльності людини, 
спрямований на перетворення суспільного життя у відповідності до 
усвідомленої потреби.  

Завершальною ланкою мотиваційної структури громадянської 
компетентності особистості є ідеал. Це – уявлення людини про її найвищу 
досконалість як учасника громадянського життя. Громадянський ідеал – це, з 
одного боку, найвища і життєво необхідна ціль, з іншого – інтегратор, 
кульмінаційна ланка всієї системи детермінацій в площині світоглядно-
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ціннісних її підстав. 
Отже, основні структурні елементи мотиваційного механізму формування 

та прояву громадянської компетентності особистості – це потреби, інтереси, 
цілі та ідеали. Які являють собою систему рушійних сил у процесі формування 
та прояву громадянської компетентності, та характеризують саму громадянську 
компетентність як процес внутрішньо детермінований. 
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KAPITEL 5 / CHAPTER 5 
OVERCOMING DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLESCENTS AS A 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM OF MODERN 
SOCIETY 

ПОДОЛАННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ У ПІДЛІТКІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СОЦІУМУ 

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-028 
 

Вступ 
 

Нестабiльнiсть суспiльної ситуації, знецiнення загальнолюдських 
цiнностей i зниження рiвня життя населення негативно впливають на 
формування пiдростаючої особистості. Ці чинники провокують девiантну 
поведiнку, аномалiї розвитку й нерiдко деградацiю та саморуйнування молодої 
людини. Так, у значної кількості підлітків, усе частіше виявляються такі 
негативнi риси, як споживча орiєнтацiя, iндивiдуальний i груповий егоїзм, 
пасивне ставлення до навчання, шкідливі звички (куріння, алкоголізм, 
наркоманія тощо). Значною мірою втратили ефективність виховнi системи в 
навчально-виховних закладах, що, у свою чергу, призводить до зростання 
девіацій у поведінці підлітків. Означена ситуація вимагає як теоретичного 
осмислення, так і нагального практичного розв’язання проблеми. 
 
 
5.1. Дослідження проблеми девіантної поведінки підлітків та з’ясування 
сутності поняття «девіантна поведінка підлітка».  

 
Біля витоків дослідження проблеми девіантної поведінки дітей і підлітків 

стояли такі вчені, як : П. Блонський, П. Бєльський, Л. Виготський, В. Кащенко, 
В. Куфаєв, А. Лазурський, А. Макаренко, В. М’ясищев, Е. Натанзон, М.Фіцула, 
Г. Фортунатов та інші. У своїх роботах вони аналізували різні сторони 
проблеми важковиховуваності дітей і відповідно давали різні визначення цього 
поняття. 

Аналізуючи наукові джерела ми з’ясували, що в науковій літературі 
виділені такі теорії девіації: біологічна, психологічна та психіатрична теорії 
девіації, культурологічні теорії, теорія стигматизації (клейміння). 
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         Особливий інтерес у контексті нашого дослідження становлять 
соціологічні теорії девіації: теорія соціального контролю (Е. Дюркгейм),  теорія 
аномії (Р. Мертон), теорія соціалізації (А. Коуен).  

Важливим завданням розв’язання проблеми подолання девіантної 
поведінки у підлітків є з’ясування сутності самого поняття «девіантна 
поведінка».  

У психологічному словнику девіантна поведінка або поведінка з 
відхиленнями (від лат. deviation − відхилення) визначається як система вчинків 
або окремі вчинки, що суперечать прийнятим у суспільстві правовим або 
моральним нормам [10].  

Багато вчених (Л. Виготський, В. Кащенко, О. Ковальов, І. Кон, 
А. Лазурський, А. Макаренко, В. М’ясищев та ін.) розглядають девіантну 
поведінку у двох площинах: по-перше, як поведінку, пов’язану з відхиленнями 
від норм психічного здоров’я,  припускаючи наявність, наявної або схованої 
психопатології;  по-друге, як антисоціальну поведінку, яка порушує соціальні і 
культурні норми, особливо правові. 

Отже, під девіантною поведінкою будемо розуміти таку, що не відповідає 
віковій нормі, не відповідає нормі, на яку очікує від вихованця суспільство 
(педагоги, батьки, соціальні групи тощо). 

На основі такого розуміння сутності девіантної поведінки поняття 
«підлітка з девіантною формою поведінки (девіантного підлітка») визначаємо 
як особу, у якої виробився досить стабільний стереотип поведінки, що 
відхиляється від норм і стандартів, прийнятих у конкретному суспільстві, 
руйнує особистість підлітка.  
 
 
5.2. Розкриття основних аспектів (форм) девіантної поведінки підлітків. 

 
У науковій літературі розглядаються такі аспекти (форми) девіацій, як 

антисоціальний, делінквентний, адиктивний. 
Антисоціальна (або асоціальна) форма девіації пов’язана з діями підлітка, 

активно спрямованими на порушення соціальних норм і вимог. Антисоціальна 
поведінка загрожує соціальному порядку і благополуччю оточуючих.  

Асоціальні девіації характеризуються діями підлітків, які відверто 
нехтують загальноприйнятими соціальними нормами.  На противагу 
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соціалізації, яка показує єдність людини із суспільством та його вимогами, 
виникає асоціалізація, де префікс «а» означає антигромадський характер такого 
зв’язку. Сутність асоціалізації полягає в засвоєнні особистістю антисоціальних 
норм, цінностей, негативних ролей, стереотипів поведінки, які призводять до 
деформації суспільних зв'язків, до дисгармонії людини і суспільства.  

Якщо антисоціальні вчинки загрожують соціумові та караються в 
кримінальному порядку, їх називають злочинами й відповідно говорять про 
злочинну поведінку та особистість правопорушника, тобто суб’єкта, який скоїв 
злочин і визнаний винним у процесі судового розгляду.  

Отже, соціальна поведінка, яка не відповідає суспільним нормам має назву 
асоціальної. Вважаємо доцільним виділення в такій поведінці дії та вчинки двох 
форм:  

а) аморальні – порушення норм моралі і правил людського співжиття;  
б) протиправні – правопорушення, яке підлягає покаранню, але не 

кримінальному.  
Аморальна поведінка виявлятися у формі цинічного ставлення до людей, 

бешкетування, хуліганства. Унаслідок здійснення таких дій, підліток звикає до 
думки про вседозволеність, закріплюються такі негативні якості, як егоїзм, 
агресія, корисливість.  

Протиправна поведінка, оскільки вона має антиправову природу, входить 
до механізму правового регулювання тільки як юридичний факт, тобто як 
конкретна обставина, що є однією з причин виникнення охоронних 
правовідносин. З точки зору теорії юридичних фактів протиправна поведінка 
відноситься до суспільно шкідливих (небезпечних) життєвих обставин. Її 
шкідливість виявляється в тому, що вони спроможні здійснити такі зміни у 
функціонуванні суспільних відносин, які не відповідають соціальному 
прогресу, нормальним умовам існування людини і суспільства. На відміну від 
юридичних фактів-подій, юридичні факти-правопорушення характеризуються 
свідомо-вольовим характером і здійснюються тільки дієздатними суб’єктами. 

Важливою юридичною ознакою правопорушення є його протиправність. 
Сутністю правопорушення є свавілля суб’єкта, тобто таке зовнішнє виявлення 
його волі, що не відповідає закономірностям розвитку суспільства, зазіхає на 
свободу інших суб’єктів. Правопорушення характеризується невиконанням 
забороняючих норм у формі дій чи бездіяльності. Не вважається 
правопорушенням невикористання суб’єктивного права, тому що можливість 
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його реалізації залежить від власного розсуду суб’єкта. 
Делінквентна форма девіантної  поведінки – це сукупність протиправних 

вчинків людини, за які в особливо важких випадках може накладатися 
покарання згідно статей кримінального кодексу. До протиправних дій відносять 
проступки (провини), правопорушення та злочини. Серед типових проступків 
виокремлюють лихослів’я, систематичне порушення дисципліни в школі, бійки 
з однолітками, бешкетування (наприклад, кидання з балкону в перехожих 
різних предметів; дзвінки по телефону до незнайомих осіб). Правопорушення  – 
це порушення адміністративних та правових норм, які проявляються через 
дрібні крадіжки, здирництво, хуліганство. Злочин – протиправне, суспільно 
небезпечне діяння, що класифікується за певними нормами кримінально-
процесуального права (згвалтування, вбивство, нанесення тяжких тілесних 
пошкоджень).  

Учені виокремлюють такі групи делінквентних осіб: 1) індивіди, які 
здійснюють правопорушення під впливом певних обставин чи оточуючих 
людей; 2) особи з достатнім рівнем правосвідомості, але пасивним ставленням 
до інших порушників та правових норм; 3) люди, що випадково здійснюють 
правопорушення; 4) особи, що свідомо порушують правові норми. 

Адиктивна поведінка – це поведінка людини, для якої притаманне 
прагнення до відходу від реальності шляхом штучної зміни свого психічного 
стану завдяки прийому різноманітних хімічних речовин чи постійні фіксації 
уваги на певних видах діяльності з метою розвитку та підтримання інтенсивних 
емоцій, тобто адиктивні девіації пов’язані із зловживанням алкоголю й 
наркотичних речовин з моменту виникнення психічних або фізіологічних 
залежностей від них. 

У результаті адитивної поведінки людина існує у своєрідному, 
«віртуальному» світі. Вона не тільки не вирішує своїх проблем, але й 
зупиняється в особистому розвитку, навіть деградує.   

Розрізняють три групи різновидів адиктивної поведінки: 
• нехімічні адикції (патологічна схильність до азартних ігор (гемблінг), 

комп’ютерна адикція, трудоголізм); 
• проміжні форми адикції (анорексія – відмова від їжі, булумія – 

прагнення до постійного споживання їжі); 
• хімічні адикції (вживання та вдихання психоактивних речовин: 
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тютюну, алкоголю, наркотиків, медичних препаратів, речовин побутової хімії).  
Адиктивну поведінку неповнолітніх визначають ще як поведінку, яка 

передує формуванню патологічної залежності від наркогенних речовин. При 
цій формі поведінки негативна пристрасть людини до хімічних речовин ще не 
досягла психічної та фізичної залежності, тобто захворювання на наркоманію, 
алкоголізм, токсикоманію та куріння [13].      

Алкоголь – основний фактор, що сприяє здійсненню злочинів. Більше 50% 
всіх арештів здійснюється за появу в нетверезому стані в громадських місцях і 
водіння автомобіля в стані сп'яніння. Це головний фактор насильства  

в сім'ї й жорстокій поведінці батьків з дітьми.  
Масовим явищем, серед школярів, у підлітковому віці (приблизно з 11-12 

років) стає куріння, [11], причинами чого за висновками дослідників (Ф. Райс, 
О. Вінда, О. Коструб, І. Самова, Н. Березіна та ін.),  вказують такі: зняття 
психічної напруги, виникнення звички до куріння, фізична залежність від 
нікотину [11]. 

Розрізняють два шляхи розвитку адиктивної поведінки підлітків: 
полісубстантний та моносубстантний. При полісубстантній адиктивній 
поведінці підлітки пробують на собі дію різних речовин. Це етап так званого 
пошукового «полі наркотизму», коли вживаються багато речовин. Поступово 
підліток починає надавати перевагу певній хімічній речовині, що означає 
перехід до етапу фонового «полі наркотизму». При моносубстантній 
адиктивній поведінці підлітки зловживають лише однією речовиною. 
Найчастіше це обумовлено доступністю певного наркогенного засобу. 

Учені справедливо вказують на особливу важливість профілактики 
шкідливих звичок у підлітків. Варто вміти швидко  й негайно реагувати  на 
перші спроби куріння, вживання підлітками спиртних напоїв або  наркотиків, 
адже наслідування таким підліткам може прийняти характер швидкого  
поширення (епідемії) серед ровесників.  
 
 
5.3. З’ясування причин виникнення та шляхів подолання девіантних форм 
поведінки у підлітків. 

 
Вагомий внесок у розробку проблеми подолання девіантної поведінки 

підлітків зробив Л. Виготський, який досліджував проблему 
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важковиховуваності в широкому  контексті. Учений звертав увагу на те, що 
необхідно йти шляхом вивчення реальної дійсності, шляхом виділення й 
описування типів важковиховуваності підлітків на основі вивчення форм і 
механізмів їх розвитку. Л. Виготський намагався не лише розкрити внутрішню 
логіку вікових особливостей, але й пояснити зв’язок психічного розвитку 
підлітка з впливами навколишнього середовища.  

Для нашого дослідження важливою є ідея Л. Виготського про те, що багато 
проблем, пов’язаних з важковиховуваністю й педагогічною занедбаністю 
підлітків, залежать від психічних особливостей віку. Тож для розв’язання 
проблеми дослідження вимагає психологічного аналізу підлітків, визначення 
характерологічних особливостей підліткового віку, а також з’ясування причин 
виникнення у них девіантних форм поведінки.  

Криза підліткового віку зумовлюється тим, що в підлітка відбувається 
втрата дитячого статусу на фоні нереалістичних уявлень про власні привілеї і 
статус дорослих. Такому становищу сприяють і суб’єктивні враження: різкі 
фізичні зміни, мрії та ідеали, які починають уявлятися вже менш реальними, 
кризові зіткнення з самим собою і сім’єю, почуття самотності, духовної пустоти 
та прагнення швидше досягнути статусу дорослої людини. 

Проблема подолання важковиховуваності підлітків, не може бути 
розв’язана доти, поки не буде показано, яким шляхом, через які ланки-
посередники, у силу яких психологічних механізмів,  які конкретні умови 
середовища призвели підлітка до негативних вчинків [5], тобто для розв’язання 
проблеми девіантної поведінки підлітків, вкрай важливо розуміти причини 
виникнення у підлітків тих чи інших девіацій.  

Слід зауважити, що серед причин формування девіантної поведінки 
підлітків зарубіжні вчені виділяють наступні групи:  

• соціально-економічні: зниження життєвого рівня населення, майнове 
розшарування суспільства, безробіття, доступність алкоголю та тютюну для 
неповнолітніх, широка реклама психоактивних речовин, зниження рівня 
соціальної безпеки; 

• соціально-педагогічні: криза інституту сім’ї, виховання в неповноцінній 
сім’ї, завищення вимог батьків до дитини, ворожість та конфлікти між 
батьками, критицизм підлітка по відношенню до школи і сім’ї,  відчуження від 
них, низький статус підлітка у колективі класу, слабка система позашкільної 
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зайнятості дітей та молоді; 
• соціально-культурні: колапс офіційної ідеології, зниження морально-

етичного рівня населення, поширення кримінальної субкультури, негативний 
вплив ЗМІ, лібералізація статевої моралі, домінування культу сили; 

• психологічні: прагнення до незалежності, потяг до самоствердження, не 
сформованість системи моральних цінностей, бажання виглядати дорослим, 
гедоністичні мотивації, потреба змінити психологічній стан у стресовій 
ситуації, підвищена тривожність, низька самооцінка, інфантилізм, конформізм, 
акцентуації характеру, психопатії, психотопатологічні синдроми, негативні 
риси характеру (заздрість, лінощі, жадібність); 

• біологічні: порушення роботи ферментативної та гормональної систем 
організму, спадковість, негативний вплив різноманітних факторів природного 
середовища [2, с. 100 –  101]. 

Потрібно зазначити, що на деструкцію поведінки неповнолітніх, яка 
нерідко веде до девіантної поведінки, впливають кризові стани підлітка, які 
виникають внаслідок особистісних потрясінь або кризових явищ у 
навколишньому середовищі. У момент життєвих криз у підлітків нерідко 
виникає «патологічний афект», наслідком якого може бути виникнення 
девіантної поведінки. Патологічний афект має три фази: підготовчу, фазу 
вибуху і заключну. На підготовчій фазі свідомість зберігається в усіх випадках, 
але здібність спостерігати й усвідомлювати психічні процеси і переживання – 
розладнана, душевна діяльність підлітка в даний момент, односпрямована на 
певну, негативну дію. Найбільш небезпечною є фаза вибуху (активної реакції) – 
свідомість порушується, підліток не в змозі себе контролювати. При цьому дії 
мають характер агресії – напад, боротьба, лють. 

Для підліткового віку часто характерні психосексуальні кризи, які в 
подальшому призводять до девіантної поведінки. І. Кон бачить у високій 
сексуальній активності не причину антисоціальної поведінки, а скоріше  
фактор, що сприяє такій поведінці. Головне полягає в особливостях  визначеної 
молодіжної субкультури, де куріння, вживання алкогольних напоїв, раннє 
статеве життя, наркотики  вважаються ознакою дорослої самостійності. Разом з 
тим учений зазначає: там, де підліткова сексуальність майже відсутня, 
послаблюється або навіть повністю зникає її зв’язок з девіантною поведінкою 
[7, с.134-142].      
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Отже, девіантна поведінка неповнолітніх  часто пов’язана з дезадаптацією 
підлітка у кризових станах, які супроводжуються патопсихологічними 
ознаками. Сама підліткова криза не має симптомів хвороби, але може у гострій 
стадії сприяти виникненню екстремальної ситуації і визначити розвиток 
психогенній, акцентуацій, неврозів.  

Схарактеризувати весь спектр причин виникнення девіантної поведінки 
неповнолітніх у межах нашого дослідження неможливо, тому зупинимось на 
аналізі тих, які є найбільш поширеними.   

З точки зору педагогічної науки головною причиною виникнення 
девіантної поведінки у підлітків є помилки, прорахунки у їхньому вихованні. 

Визначаючи причини важковиховуваності, В. Кащенко й Г. Мурашов 
підкреслювали, що відсутність правильного виховання породжує ті або інші 
відхилення в розвитку дитини.  

Важковиховуваність може бути подолана, якщо вихователь ураховує ці 
особливості розвитку й своєчасно змінює систему педагогічного впливу. У 
цьому випадку можна уникнути кризових явищ. Отже, від умілої організації 
виховної роботи з дітьми залежить спокійний і оптимальний розвиток їхньої 
особистості.  

Л. Вєйландє, аналізуючи фактори, що впливають на формування 
девіантної поведінки підлітків, звертає увагу на вивчення феномена «соціальне 
сирітство», називаючи наслідком такого явища підліткове бродяжництво, 
безпритульність [4]. 

Великий інтерес для нашого дослідження мають праці В. Куфаєва [8; 9], 
який шукає причину дитячих правопорушень у накопиченні досвіду асоціальної 
поведінки. Він слушно зауважував, що бездоглядна дитина пов’язана з сім’єю 
лише житлом, харчуванням, турботою про одяг, але зовсім відсутні турботи про 
її виховання, інтелектуальний розвиток. Учений запропонував класифікацію 
важковиховуваних підлітків залежно від причин, які породжують відхилення в 
поведінці й розвитку: випадкові правопорушення; соціальна занедбаність; 
обтяжуюча спадковість. 

Значна частина вчених пов’язують девіації у поведінці підлітків, з чим не 
можна не погодитися, з  індивідуальними особливостями особистості важкої 
дитини. Так, у дослідженнях А. Личко відзначається, що для багатьох підлітків 
притаманні акцентуації характеру – надмірне вираження окремих рис характеру 
або їх поєднань, що представляє крайні варіанти норм, за яких окремі риси 
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характеру посилені й межують з ознаками психопатії, що, у свою чергу, може 
відбитися на поведінці підлітків. 

Л. Веккер  підкреслює, що на поведінку підлітка  помітно впливають  
темперамент та емоції особистості, оскільки форма поведінки детермінується 
інтенсивністю, швидкістю і ритмами психічних процесів.  

Вивченню природи агресії особливу увагу приділяв Е. Фромм [15]. Учений 
поділив агресію на два типи: доброякісну і злоякісну. Перша – це біологічно 
адаптована реакція на загрозу вітальним інтересам; друга, яка не закладена у 
філогенезі, не завдає біологічну шкоду і соціальне руйнування. До останньої, за 
Е. Фроммом, належить, наприклад, агресивність із помсти – відповідна реакція 
на несправедливість, яка принесла страждання підліткові.  

До глибоких змін особистості підлітка, у тому числі з агресивною 
спрямованістю, призводить вживання психоделіктів (наприклад, ЛСД ), які 
викликають галюцинації, різкі зміни відчуттів, спотворене сприйняття простору 
і часу, прискорення або уповільнення розумової діяльності. На такому фоні 
фіксується власне «падіння», підліток нерідко перетворює його у форму свого 
самоствердження, уникаючи тим самим почуття втрати себе, своєї особистої 
кризи.  

Отже, до групи чинників, що зумовлюють риси девіантної поведінки 
підлітка належать розлади психічних процесів, неявні й явні. У першому випадку 
можна говорити про граничні стани між психічним здоров’ям і патологією. До 
них належать патологічні, або оборотні розлади, які виникають при гострих 
психічних травмах або слабких, але постійно діючих, а також при тривалих 
соматичних захворюваннях. Граничні стани – це неврози, що є реакцією на 
порушення значимої для підлітка системи відносин; психопатії, що 
викликаються особливими, екстремальними умовами середовища. Вони 
безпосередньо перешкоджають соціальній адаптації підлітка внаслідок певної 
патології характеру [3, с. 88-90]. 

Причинами виникнення девіантної поведінки підлітків, з точки зору 
більшості  учених, можуть бути спадковість і психологічний клімат у сім’ї.  

Досліджуючи вплив спадковості на поведінку підлітка, на його 
індивідуальні властивості,  протягом усього життя, психологи [12; 14] 
детермінує схильність до психічних захворювань, алкоголізму, агресивної 
поведінки і навіть до злочинної поведінки і зазначають, що практично 
неможливо відокремити ефекти впливу середовища від ефектів спадковості. 
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В. Ефроімсон підкреслює, що особистісні риси впливають на те, яку форму 
поведінки з усіх можливих, що існують в суспільстві, людина вибирає [6].  

З-поміж факторів соціалізації, якщо розглядати їх поодинці й аналізувати 
міру впливу на можливість формування девіантної поведінки, одним з 
найголовніших і вагомих є сім’я, вплив якої підліток відчуває раніше за інші. 
Умови сім’ї – соціальне становище, рід занять, матеріальний рівень – значною 
мірою зумовлюють життєвий шлях дитини. Практично немає жодного 
соціального чи психологічного аспекту поведінки людини, який не мав би 
коренів в умовах родинного життя в сучасному чи минулому. 

Окрім свідомого, цілеспрямованого виховання, яке дають батьки, на 
підлітка впливає вся внутрішньо-родинна атмосфера. Ефект цього впливу 
нагромаджується і формується у структурі особистості. Так, М. Раттер серед 
обставин, які сприяють виникненню девіантної поведінки дітей та підлітків, 
відмічає сімейні травми: конфлікти в сім’ї, недостатність батьківської любові, 
батьківську жорстокість або просто непослідовність у вихованні. Діти часто 
запам’ятовують не лише позитивні, але й негативні приклади поведінки 
батьків, що у деяких випадках призводить до крайностей. 

Сучасні вчені виділяють причини девіантності підлітків, пов’язані з 
соціально-економічними і політичними потрясіннями, з морально-естетичною 
і правовою нестабільністю розвитку соціуму.  

У цьому контексті значним чином на девіантну поведінку підлітків 
впливає «джерельна база» пізнання неповнолітнім навколишнього світу. 
Процес пізнання підлітком тих чи інших антисуспільних форм поведінки багато 
в чому залежить від інтелектуального рівня і соціальної спрямованості 
інформації, яка надається з боку засобів масової інформації, зокрема 
телебачення. Опубліковані результати дослідження культурологів свідчать про 
те, що протягом доби телеглядач бачить більше, ніж ста сцен убивств і насилля 
з кров’ю [1]. 

Теж саме стосується й сучасного стилю подання новин, які нерідко 
починаються з детального опису нещасних випадків як важливіших подій, 
фактично заздалегідь орієнтуючи умонастрій глядачів на почуття тривоги, 
безсилля, очікування нещастя, на відсутність перспектив. Усе це сприяє 
дезадаптації людини до навколишнього середовища, а тому перешкоджає 
формуванню позитивного, оптимістичного світосприймання і, відповідно, 
негативно впливає на поведінку і діяльність людини.  
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Висновки 
 
Отже, більшість педагогів і психологів поняття девіантна (з відхиленнями) 

поведінка пов’язують з порушенням нормального розвитку особистості, з 
викривленням процесу її соціалізації, який реалізується в конкретних актах 
поведінки підлітків.  

Поняття підлітка з девіантною поведінки (девіантного підлітка) визначено 
як особу, у якої виробився досить стабільний стереотип поведінки, що 
відхиляється від норм і стандартів, прийнятих у конкретному суспільстві.  

Характеризуючи різні фактори, які є причиною формування у підлітків 
девіантної поведінки, ми можемо спостерігати, що кожна зі згадуваних причин 
варіює в різних напрямах і теоріях. Серед основних факторів впливу на 
відхилення підлітків від соціально встановлених норм поведінки учені 
виокремлюють індивідуальні особливості особистості, зовнішні фактори 
впливу, зростання агресивності підлітків, які призводять до виникнення 
девіантної поведінки. Однак, всі ці й багато інших причин об’єднує те, що в них 
існують загальні показники, які характеризують підлітковий вік, що 
визначається численними соматичними, психічними й соціальними змінами. 
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KAPITEL 6 / CHAPTER 6 
COMPREHENSIVE MEDICAL AND ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF 

ANTHROPOGENIC LOAD OF POLYMERS IN SOLID WASTE ON 
BIOSPHERE COMPONENTS AND HUMAN 

КОМПЛЕКСНАЯ МЕДИКО – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 
ПОЛИМЕРОВ В ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДАХ НА КОМПОНЕНТЫ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕКА 

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-040 
 
 

Introduction.  
 

The global problem is the environmental problem of the use and disposal of 
plastic bags and packaging, which accounts for more than 40% of world production 
of polymers, and of this amount, 47% is spent on food packaging. The average level 
of collection and processing of polymer packaging does not exceed 18%, and of solid 
waste - 5% [1-3]. 

 
 
6.1. The effect of polymers of solid waste on the components of the biosphere 

 
One of the main consequences of anthropogenic activity is an increase in the 

amount of household and industrial waste, including polymer, the growth of which is 
most intense. At the same time, technical progress causes an increasingly diverse 
composition of polymer waste, which continues to be mostly buried in numerous 
landfills [2,4-8]. 

During its existence, mankind produces one linear scheme "extraction - 
processing - production - consumption - waste" and the corresponding scheme of 
material flows "raw material - intermediate - product - waste". But given the number 
of people and the scale of the technospheric cycle involved in these schemes, they are 
becoming less and less acceptable and more dangerous. Changes in nature 
management are caused by the need for: energy and resource savings - due to lack of 
resources and landfills required for landfilling, a number of irreversible changes that 
have already occurred in the biosphere and rapid growth of overall morbidity and 
mortality of people living in man-made areas [2,7-13]. 

Polymers, from the ecological and hygienic point of view, have special value - 
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they are artificially created. Their production uses non-renewable resources of carbon 
raw materials. Utilization of polymers is complicated by their resistance to 
decomposition by microorganisms. Although polymers are quite inert components of 
garbage, but they are also gradually destroyed, releasing substances dangerous to 
living organisms, including toxic compounds of dioxins and furans [5-7,9,11,14]. 

Making up about half of all waste by volume, plastic breaks down into small 
particles, migrates along biogeocenoses, penetrates food chains, and destroys 
ecosystems [11]. In 2018, the results of a study of the impact of polymer degradation 
products on living organisms, which established a link between mutations in living 
organisms and polymer waste [15]. 

Gradually, restrictions on plastic are being introduced in dozens of countries, but 
these measures are not enough to prevent global "plastic clutter" [3,6,7,16]. At the 
same time, the transition to polymers that degrade biologically is also criticized by 
experts who predict an active increase in the carbon dioxide content in the 
atmosphere during their degradation [17]. 

The waters of the oceans and other water bodies on Earth get about 8 million 
tons of plastic waste per year. UN forecast: "If no action is taken, the amount of 
unprocessed plastic will increase from 32 million tons in 2010 to 100-250 million 
tons in 2025. As a result, by 2050 there will be more plastic in the world ocean than 
all marine animals… », - from the report of MEF and Ellen MacArthur Foundation 
[2,7,18,19]. 

The oceans take the brunt of plastic pollution: due to the circulation of currents, 
they form "garbage islands" - two each in the Atlantic and Pacific (north and south of 
the equator), one in the Indian. Most plastic waste is produced by Southeast and 
South Asia [20,21]. 

In this case, the plastic not only drifts on the surface, but sinks to the bottom: in 
the summer of 2018, scientists from the Center for Ocean Research proved that debris 
sinks, sticking to particles of biological origin [2,6,22]. 

When collected on land, plastic waste under the influence of natural phenomena 
enters the waterways, and with them the seas and oceans. Hundreds of birds, fish and 
turtles take polymer waste for something edible, as a result of which their mass death 
is observed in the places of localization of "polymer garbage islands". It is noted that 
in the bodies of about 43% of dead marine life, 86% of sea turtles and 44% of birds 
and 35% of fish found plastic particles [17-19,23-25]. 

Until recently, the worst symbol of global pollution was the Pacific Garbage 
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Spot, a continent of plastic waste. But today there is no less dangerous and, 
moreover, almost invisible enemy - microplastic. It is already six times more in the 
world's oceans than plastic, which forms garbage stains. Microplastics migrate much 
faster in the environment, from one organism to another. If garbage stains are formed 
more or less in one place, then microplastic is present all over the planet, as a result 
of which microplastic is eaten by all [17-22]. 

In September 2017, a study of tap water samples from 14 countries appeared. It 
has been established that sewage treatment plants are not able to hold pieces of 
plastic. Replacing running water with bottled water does not save: in six months, a 
new study of 250 bottles of water from 9 countries found micro plastic in each bottle 
[19,23]. 

Man, as a consumer of water and food, also has plastic particles in his body. In 
2018, Viennese scientists analyzed fecal samples from volunteers from different 
countries and found polymer particles in all of them [23,25]. 

With food and water, micro plastic penetrates human tissues and settles in the 
organs. With it, synthetic dyes, fire-resistant additives, pesticides and other toxic 
substances enter the body. The accumulation of micro plastics can cause 
inflammation of the intestines, affect reproductive function. Fungi, viruses and other 
pathogens accumulate on micro plastics, so the immune system also suffers. It is 
almost impossible to filter micro plastics [26,27]. 

The results of a study of the behavior of micro plastics in animals showed that 
particles smaller than 50 microns can penetrate through the intestinal wall into the 
blood and internal organs [19,23,28]. 

However, scientists refrain from the final conclusions: too much about the 
effects of micro plastics is still unknown. It is possible to speak precisely only about 
negative influence of the toxic impurity added to plastic: pesticides, dyes, heavy 
metals. In the process of destruction of a plastic product, these carcinogens are 
released and absorbed by the environment [28]. 

The report of the Center for International Environmental Law ("Plastics and 
Health: The Real Price of Plastic Dependence") was the first attempt to trace the 
impact of plastic on human health at all stages of its life cycle - from production to 
burial in landfills. Conclusions of the report - 4 thousand potentially dangerous 
chemical compounds were identified, of which 1 thousand were analyzed in detail, of 
which 148 were considered very dangerous [28-30]. But, there are hundreds of 
polymer compositions and it takes decades to trace the effects of each. 
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In 2018, Brussels adopted the "Plastic Strategy", which from 2021 in the EU 
banned disposable tableware. For food packaging that has no substitutes, by 2025 
should be reduced by a quarter of its use [30,31]. 

In 2019, the EU government banned the use of almost all types of microplastics 
in products. The cosmetics industry, which widely uses microplastics in all 
cosmetics, has suffered the most [23,28,31]. 

Hygienists and environmentalists agree that the popular, but erroneous, idea is 
that it is enough to replace conventional polymers with biodegradable polymers and 
the problem of polymer waste will disappear. However, the scientific community 
opposes biopolymers. Under this name are hidden oxopolymers - ordinary plastic 
with additives that accelerate its decomposition. That is, we get the accelerated 
formation of microplastics. Europe has banned the use of such materials since the end 
of 2020. There are polymers that are 100% organic - starch, corn and they are 
virtually absent on the Ukrainian market. If they are introduced en masse, the 
landfills will additionally get a huge mass of organic matter that emits "greenhouse" 
gas. This is possible only with the proper collection of organic waste for the 
production of compost and biogas, and in Ukraine, where 96% of garbage goes to 
landfills, it is unacceptable [6,7,23,28]. 

Replacing plastic bags with paper ones is just as inefficient. They are made of 
wood, and this already leaves a serious environmental mark. Therefore, it is 
necessary to estimate in a complex, what damages to nature are caused by 
manufacture of this or that type of packing. We estimate that the complete 
replacement of plastic bags with paper ones in Ukraine will increase the area of 
deforestation by 15% [7,30]. 

Therefore, the basis of environmental world policy, the fight against polymer 
waste, should be a strategy of sustainable waste-free development, which provides a 
balance of technospheric and biosphere cycle of substances, a harmonious balance of 
human needs with the ability of the environment to survive without destruction 
[1,3,6,23,28]. 

To reduce the anthropogenic pressure of polymer waste on the components of 
the biosphere, the scientific community proposes to introduce the reuse of polymer 
waste by processing them into new household products [1,3,6,28]. This will reduce 
the amount of waste in landfills and dumps, save carbon, reduce the level and scale of 
pollution of the biosphere by ecotoxicants. 
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6.2. The impact of polymer waste on human health 
 
The problem of prevention of possible adverse effects on the health of the 

population of polymer waste in the conditions of ascending volume of their 
accumulation attracts more and more attention of hygienists, ecologists, technologists 
and other specialists dealing with waste management. 

It is known that polymers are considered inert materials. However, many years 
of experience and accumulated data suggest that they can be a source of pollutants 
that enter the environment (air, water, soil) and come into contact with it. This is 
primarily due to the migration of low molecular weight substances that are part of 
polymers that can, under certain conditions, be released from a complex composition 
into the environment; on the other hand - the result of natural aging of polymers 
under the influence of various factors that lead to their destruction. The intensity of 
migration of low molecular weight components may increase as a result of the 
influence of various environmental factors during the aging of polymers (destruction 
with decomposition and depolymerization) [13,17,20,23,31]. 

The polymerization process takes place only by 97-98% and it is reversible. 
Therefore, polymers are constantly decomposed (destroyed) under the influence of 
various factors, which reduces the service life of polymers to 15-20 years, after which 
they turn into a powder [1,3,32]. 

No less dangerous are non-polarized monomers and other products of polymer 
synthesis (catalysts, initiators, polymerization accelerators), as well as technological 
additives (stabilizers, fillers, dyes, etc.) that can pass into the environment in contact 
with the products [6,31]. 

None of the types of destruction takes place separately. All destructive factors 
are interconnected and reinforce each other's action and have a combined effect. 

In the process of destruction of polyethylene such substances as formaldehyde, 
acetaldehyde, acids, unsaturated hydrocarbons, low molecular weight oligomers are 
released. Among the degradation products of polypropylene found, in addition to 
those listed above, acetone, methyl and other alcohols. With the destruction of 
polystyrene, the greatest danger is styrene, which irritates the mucous membranes, 
has a pronounced toxic, cumulative effect and narcotic effect [6,34]. 

As a result of the destruction of PVC, hydrogen chloride, chlorinated 
hydrocarbons, aldehydes, alcohols, etc. are formed. Aminoplasts decompose with the 
formation of aldehydes (formaldehyde), ammonia, phenolic - with the formation of 
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phenol, aldehydes, epoxy resins emit epichlorohydrin, phenol, chlorinated 
hydrocarbons, aromatic hydrocarbons. 

Much attention is now paid to identifying patterns of migration of individual 
components of polymers in different environments. In the general case, the intensity 
of migration is influenced by: physicochemical impact of the environment, the 
composition of the polymer, production technology and processing, the duration of 
contact of polymer products with the appropriate environment. 

All regulatory documents of polymers intended for contact with food products 
contain hygienic indicators of permissible migration of chemicals into the 
environment with which the polymer comes into contact, according to which the 
material is controlled at the stage of manufacture and operation [1,3,6,35]. 

Numerous studies have shown that an important role in shaping the air 
environment of modern buildings is played by polymeric materials, the scope of 
which is expanding. It is now accepted that volatile substances released from 
polymers into the air of residential buildings should not exceed the maximum 
allowable concentrations (MPC) set for ambient air, and the total detected 
concentrations of several substances to their MPC should not exceed one [23-34]. 
Permissible levels of about 100 substances released from polymeric materials from 
more than 4 thousand detected [3,34,35] are substantiated. 

If earlier during the fire more than 60% of victims died from burns, now their 
share has dropped to 20%. The number of victims of exposure to toxic combustion 
products is up to 80% of the death toll, which all researchers associate with the 
widespread use of polymeric materials. In the process of burning polymers, there are 
still insufficiently studied, new, extremely toxic combustion products, such as 
phosgene [36-38]. Incomplete combustion products formed during the combustion of 
organic substances and materials are known to contain a number of toxic compounds, 
such as polycyclic aromatic hydrocarbons (surfactants), polychlorinated biphenyls 
(PCBs), polychlorinated dibensodioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDFs) [3,6]. 

The results of numerous studies have shown that almost all polymeric materials 
and products from them can cause significant disturbances in the homeostasis of a 
living organism. The child's body is most sensitive to the effects of volatile 
components from polymers. Regarding the effect of polymer degradation products on 
the body depending on the state of health, animal experiments have shown a greater 
sensitivity of sick individuals to the effects of chemicals released from polymers, 
compared with healthy ones. A number of authors note that in rooms with higher 
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polymer saturation, the incidence of allergic, colds, neurasthenia, vegetative-vascular 
dystonia, hypertension was higher than in rooms where polymer materials were used 
in smaller quantities [38]. 

Dynamic examination of the health of workers engaged in the production of 
high-density polyethylene, revealed changes in the cardiovascular and autonomic 
nervous system, which are particularly sensitive to the effects of various harmful 
chemical factors. Pathological changes on the part of the liver and shifts were 
observed during the determination of a number of biochemical parameters in the 
blood of the subjects [38]. 

Studies of the health of workers in the production of polyvinyl chloride resin 
have revealed the development of toxic angioneurosis. Hygienic examinations 
suggest that the cause of the pathology was inhalation of vinyl chloride vapors and 
dust particles of polyvinyl chloride [37]. 

Due to the low cost of technology and unique physical and mechanical 
properties, a polymer based on polyvinyl chloride (PVC) is widely used. It is used to 
make almost everything: from children's toys, carpets to plastic doors and windows. 
Chlorine is used in the production of PVC, so a large amount of dioxins is released 
during the heating of PVC. It is known that carpets and linoleum made of PVC at 
room temperature emit vinyl chloride up to 6 months from the date of manufacture. 
PVC is used to make various types of food packaging. Since 2009, it has been 
forbidden to pour alcohol and low-alcohol beverages into PVC bottles, and since 
2013 - any beverages. Vinyl chloride is actively converted into alcohol, any 
beverages and water. The amount of poison transferred to the beverage depends on 
the duration of storage of the beverage in a PVC container [3,38,39]. 

During heating, chlorine comes into contact with organic compounds and the 
most dangerous of the currently known toxic substances of the dioxin series are 
formed. These substances cause many diseases: they affect the immune system, liver, 
brain and skin. Once in a woman's body, they can affect the health, growth and 
development of her unborn child. Dioxins are universal cellular poisons, affecting all 
species of animals and most plants. They are extremely resistant to chemical and 
biological decomposition, persist in the environment for decades and are easily 
transported through the food chains "soil - plant - herbivore - man" [35,37-39]. 

In addition, bisphenol-A (BPA), a highly toxic, carcinogenic substance with a 
high degree of mutagenicity, is released into the environment during combustion and 
spontaneous combustion in polymer packaging landfills. Once in the human body, 
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bisphenol-A easily shifts the hormonal balance, which is manifested by impaired 
immune and nervous systems, decreased reproductive function, cancer, obesity, 
diabetes, etc. [34-36]. 

The body of an adult consists of almost 65% of water, so to maintain its proper 
functioning should consume a significant amount of quality drinking water daily. In 
most cases, water from public water supply without prior heat treatment should not 
be consumed. That is why the annual growth of world consumption of bottled water 
is recorded [37]. Most, up to 60% of all drinking water is packaged in PET bottles. 
Phthalic acid esters (phthalates) are used in the production of PET packaging to give 
it flexibility. Bisphenol-A (BPA) plasticizer, which combines the properties of 
strength and optical transparency, is used in the manufacture of polycarbonate bottles. 

Since 1936, BPA has been used in estrogen therapy, due to the fact that the 
structure of BPA is actually their synthetic analogue, but since 1940 it has been used 
in the production of polycarbonate plastics [36,38]. Phthalates have been used as 
plasticizers since 1920. The period of studying the effects of these substances on 
living organisms began in the late 1980s. 

According to research, the main sources of BPA and phthalates in the human 
body are food and drinking water [35,38]. The migration of BPA from a plastic bottle 
into water occurs at room temperature and increases during its increase [34-37]. It 
was found that the consumption of cold liquids from plastic bottles during the week 
increases the level of BPA in the urine by more than 2/3 [38]. BPA in urine is found 
in 92.6% of the surveyed population, which consumes bottled water at least once a 
week [38,39]. 

The special role of phthalates and BPA in the impact on the human body is due 
to their ability to change the hormonal balance, directly interacting with hormonal 
receptors that ensure the metabolism of these hormones. "Disguised" as natural sex 
hormones, they have the ability to "interfere" in the regulation of reproductive 
function, so phthalates and BPA can be attributed to endocrine destructors [33-35]. 

Studies of the effects of phthalates on human reproductive health, in particular 
on the development of boys, have shown that elevated concentrations of phthalates in 
the urine of pregnant women lead to the feminization of their male offspring in the 
future [33]. The US National Research Council has identified "Phthalate Syndrome", 
its symptoms: infertility, decreased spermogenesis, cryptorchidism, hypospadias, 
disorders of the genitourinary system [35]. 

In vitro experiments have shown the ability of BPA to enhance the proliferation 
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of estrogen-sensitive breast cancer cells and to induce the proliferation of human 
prostate cancer cells [35,38]. 

Studies in humans have shown that phthalates and BPA have an effect on 
thyroid hormone levels [35], namely, the higher the BPA concentration, the lower the 
thyroid hormone level. The higher the level of BPA metabolites in the urine, the more 
pronounced the symptoms of attention deficit and hyperactivity in children [38]. 

The correlation between premature puberty of girls and exposure to phthalates 
has been proven [1,35]. Prenatal exposure to phthalates correlates with low birth 
weight infants. Urinary phthalates were 3 times higher in women with preterm birth 
than in women who gave birth on time [1]. 

In 2010, the Food and Drug Administration (FDA, USA) officially recognized 
the harm of BPA to human health [38]. In 2010, Canada became the first country in 
the world to officially add BPA to the list of hazardous chemicals by practicing the 
precautionary principle. 

Since polymer wastes and products of their processing are little studied object of 
influence on environment, it is possible to assume that the basic principles of their 
behavior in various environments, physicochemical, toxic properties correspond to 
the same, as at primary polymers. 

All this confirms the need to exclude uncivilized recycling of polymers, the need 
to develop and massively implement environmentally friendly technologies for 
processing polymer waste, which eliminates their destruction. 

 
Сonclusions.   

Given the analysis of the state of household waste generation of polymers in 
Ukraine, in the coming years it will continue to grow ahead of the pace of their 
processing. This will exacerbate the medical, hygienic and environmental problems 
associated with the negative impact on humans and the environment of polymer 
waste. 

The problem of micro plasticity was added to the problem of contamination of 
the surface hydrosphere with polymers - the appearance of seven drifting islands. 
Micro plastics are everywhere - in water, glaciers, soils, air, plant and animal 
organisms, food and in the human body. Its impact has only just begun to be studied, 
but what is already known raises the problem to the rank of a global ecological 
catastrophe, which could result in the complete degradation of all components of the 
biosphere and the extinction of humanity as a component. 
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Introduction  

 
Education in the modern globalized and informatized world is increasingly 

becoming a decisive factor in social progress and national security, an important 
component of the full development of the human personality. The education system 
should provide training for highly qualified specialists capable of professional 
development. 

The departmental education system occupies a special place in the state 
educational system of Ukraine. It is an accumulator of the intellectual wealth of 
society and an engine of socio-economic progress. Educational institutions of the 
State Emergency Service of Ukraine (hereinafter referred to as the SES of Ukraine) 
are an effective managed component of a multi-level system that is successfully 
functioning and further developed in the direction of improving multidisciplinary and 
multi-stage higher education. Departmental educational institutions today belong to 
the leading higher educational institutions not only of the SES of Ukraine, but also of 
higher education in Ukraine as a whole. 

Over the past period of time, educational institutions of the SES of Ukraine have 
been undergoing powerful changes, and new tasks have been set for them, taking into 
account the current state of society and prospects for its development. Firstly, the 
need to provide the SES of Ukraine with qualified, initiative personnel with thorough 
theoretical and practical training; secondly, the objective need for a qualitatively new 
level of training of officer personnel, which is due to the participation of graduates of 
the fire-technical profile in events within the framework of international cooperation 
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in the field of response to man-made and natural emergencies; thirdly, it is a 
requirement for young professionals to develop a desire for continuous self-
education, the ability and willingness to constantly update the scientific knowledge 
and skills acquired in a higher education institution, quickly adapt to changes and 
adjust their professional activities. 

 The leading place among higher educational institutions of the SES of Ukraine 
is occupied by Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of 
National University of Civil Defence of Ukraine (hereinafter referred to as ChIFS). 

 
 
7.1. Analysis of recent research and publications 

 
In modern Ukrainian historiography, the history of the formation and 

development of both departmental education and ChIFS was considered as part of the 
study of general historical milestones in the formation of the fire protection of the 
USSR and Ukraine [16; 22, PP. 123–125; 24; 32]. 

The festive publications dedicated to the 30th anniversary of the first class of 
graduates of ChIFS [34] and the 40th anniversary of Cherkasy Academy of Fire 
Safety named after Chornobyl Heroes are of particular interest [1]. 

The research subject area is also reflected in the thesis researches of young 
scientists S. Korotiaiev [19] and L. Bohun [14]. 

A number of new scientific studies published in prestigious Ukrainian 
publications are also relevant to the topic under study [33, PP. 90–96; 15, PP. 253–
264). 
 
 
7.2. Purpose, scientific novelty and methodology of the research 

 
The authors aim to reveal the historical milestones of the formation and 

development of the leading educational institution of the SES of Ukraine – Cherkasy 
Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes. 

The research methodology is based on the principles of historicism, system-
formation, scientific character, the authors’ objectivity, the use of general scientific 
methods (analysis, synthesis, generalization), methods of empirical research and 
special methods (deduction, induction).  
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The scientific novelty of the research consists in the argumentation of the fact 
that, for the first time, the comprehensive historical analysis of the 46-year-long path 
of the higher education institution in the system of the State Emergency Service of 
Ukraine was made.  
 
 
7.3. Statement of the basic materials  

 
The creation and formation of Cherkasy Fire and Technical School (hereinafter 

referred to as ChFTS) is connected with the economic development of the state, with 
the history of Cherkasy, the region and the needs of society. In the 1970s, Cherkasy 
region acquired the status of one of the industrialized centers of the country with a 
powerful chemical industry. A significant number of fire-hazardous objects appeared 
which increased the likelihood of man-made emergency situations. The need for 
departmental engineering and technical personnel increased, which prompted the 
creation of ChFTS of the Ministry of Internal Affairs of the USSR in 1973. 

The first admission of cadets consists of 165 people [3]. The educational process 
was carried out on 5 cycles: fire-tactical, fire-technical, fire-preventive, physical 
education, military disciplines and political economy [2, P. 21]. Curricula and 
educational programs were approved by the Ministry of Higher and Secondary 
Education of the USSR for Fire and Technical Schools of the Ministry of Internal 
Affairs of the USSR in the specialty “Fire-Fighting Equipment and Fire Safety” [3]. 

Training at the school began on October 1, 1973. Six training groups were 
created. Classes were held in difficult conditions: there were not enough textbooks 
and manuals, educational material was written by hand, and notes became the main 
source of information. There was a need for use of visual aids: teachers prepared 
posters, training hardware, etc., created a lecture fund, and developed methodological 
materials. Special attention was paid to active forms of knowledge acquisition and the 
formation of practical skills acquired during classes on the basis of the training fire 
station, where cadets took up combat duty. 

The first significant event in the life of the school took place on February 23, 
1974: for the first time, cadets, privates and commanding officers of the school were 
sworn in. 

With the help of the fire protection administrations of Dnipropetrovsk, Donetsk, 
Lviv and Luhansk, the educational and material base of ChFTS was improved and 
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expanded. The introduction of innovation and inventive work was an important factor 
in improving the professional training of cadets. In addition to training, construction 
and participation in public events of the city, the school created conditions for active 
classes in cultural-mass work and various kinds of sport. In 1974, the combined team 
of ChFTS in fire and applied sports took part in the national competitions for the first 
time [16, P. 13]. 

On October 1, 1974, 164 cadets of the 1st year began classes in 5 courses: social 
sciences, fire-tactical course, fire-prevention course, fire-technical course, military 
disciplines and physical training. In the fire-technical school classrooms for all 
specialized subjects equipped with fire-extinguishing equipment were opened and the 
material and technical base of the training fire department was strengthened [4]. The 
Bureau of Rationalization and Invention was established. 

In the spring of 1975, the 2nd-year cadets first did the practical training as state 
fire supervision inspectors. In June of the same year, the Minister of Internal Affairs, 
colonel-general of militia I. Kh. Holovchenko inspected the educational institution, 
noting the proper level of training, high discipline of cadets, professionalism of the 
staff and high-quality methodological support for the educational process [21, P. 1]. 

Since 1975, retraining of fire protection workers has been organized on the basis 
of ChFTS [34, P. 19]. The fire-technical school became the base for holding all-union 
meetings of the leadership of the Fire Protection of the USSR. 

The first graduation of fire officers in the history of the fire-technical school 
took place in 1976. Graduates received the qualification “Fire Technician” in 
specialty No.0654 “Firefighting Equipment and Safety”. According to the order of 
the Ministry of Internal Affairs of the USSR No.0188 of March 18, 1976, 164 
officers were sent for further service [5]. 

Work on improving the material and technical base of ChFTS continued: a gas 
and smoke protection service was created; a smoke chamber, fire towers and a 
psychological strip for training firefighters were built [23, P. 37]. 

In addition to practical training in the garrisons of the Fire Protection of 
Ukraine, since 1976 cadets have been trained in the fire departments of Cherkasy. In 
1977, for the first time, students were recruited for the correspondence education [28, 
P. 57]. 

In 1978, ChFTS celebrated its 5th anniversary. The results of the activity were 
the completion of the construction of the fire-technical school, the creation of a 
modern educational and methodological, material and technical base. 
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Since then, in accordance to the order of the Ministry of Public Order Protection 
of the USSR No.171 of March 22, 1968, cadets were trained as heads of the guard of 
the paramilitary fire department for the protection of the city or object and inspectors 
of state fire supervision [6]. The level of training of cadets was high. The demand for 
graduates of ChFTS has increased [7]. 

The high professionalism was confirmed by the participation of officers and 
cadets in a separate battalion in ensuring fire safety of Olympic villages of the XXII  
Olympic Games. For completing the task, the personnel of ChFTS was awarded the 
gratitude of the Minister of Internal Affairs of the USSR and the Moscow Council of 
people’s deputies. The best cadets and officers were awarded government awards, 
honorary badges and certificates [8]. 

The personnel of ChFTS continued to work on improving the educational 
process, developing strategies and tactics for the development of the fire-technical 
school, improving the forms of practical activity using the most modern technical 
training tools [9]. In 1981, ChFTS created a closed television system that transmitted 
information to 22 classrooms and cadet units. The use of electronic computing 
equipment has been started, and a computer science classroom has been equipped. 
Methods and forms of teaching were progressive in nature, aimed at developing 
independent creative activity of cadets, instant response in critical situations. Taking 
into account the peculiarities of the future profession, increased attention was paid to 
physical training. Competitions were held in various kinds of sport, annually – in fire 
and applied sport, in honor of the hero of the Soviet Union I. Onopriienko [12]. 
Teachers – graduates of ChFTS – continued their studies at Higher Engineering Fire-
Technical School of the Ministry of Internal Affairs of the USSR [10]. 

In 1983, 207 cadets and 118 students taking correspondence courses graduated 
from ChFTS. During the first 10 years the fire-technical school prepared 16 Masters 
of Sports, 50 Candidates for Master of sports, 185 athletes of the 1st category [11]. 

The real trying times for the country were the accident at the Chornobyl Nuclear 
Power Plant (hereinafter referred to as the ChNPP). 37 graduates of ChFTS were 
among the first to fight the disaster. The first to arrive was a fire guard led by 
lieutenant V. Pravyk. In five minutes the guard of lieutenant V. Kibenko [27, PP. 6–
7] arrived. They were both graduates of ChFTS. The collective feat was performed by 
28 firefighters in the first hour after the Chornobyl accident. By decree of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, lieutenants of the internal service 
V. Kibenko and V. Pravyk on September 25, 1986 were awarded the title of the Hero 
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of the Soviet Union (posthumously) for courage, heroism and selfless actions shown 
during the liquidation of the Chornobyl accident [16, P. 42]. Out of half a million 
liquidators of the Chornobyl accident, 340 people are graduates of ChFTS [34, P. 30]. 
Since then, every year on April 26, ChIFS honors the memory of the victims of the 
largest man-made disaster of the mankind. 

A landmark event for solving pressing issues was the creation of a cycle of 
practical training (1990), where practical training of fire protection specialists in all 
areas was concentrated [29, P. 253]. Among all educational institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of the USSR, it was the first cycle of practical training, 
which included the fire department of the educational institution. 

Since 1991, ChFTS has been subordinated to the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine [13]. Educational work has changed. In 1993, ChFTS initiated and was one 
of the first educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine to 
switch to teaching all subjects in the Ukrainian language. A new discipline “Business 
Ukrainian language” has appeared and an in-depth study of the history of Ukraine is 
being carried out. 

Evidence of the high professionalism of the personnel was the involvement of a 
battalion formed from among the cadets of the 2nd and 3rd courses (150 people), 
headed by teaching officers, in extinguishing mountain forest fires in the 
Autonomous Republic of Crimea in October 1993 [2, P. 29]. 

By order of the Ministry of Education of Ukraine and the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine No.130/285 of May 12, 1995 “On the Creation of an 
Interdepartmental Educational and Scientific Complex for Training Specialists for the 
State Fire Protection of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine as a Part of 
Cherkasy Engineering and Technological Institute of the Ministry of Education of 
Ukraine and Cherkasy Fire-Technical School of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine” [18, P. 130], structural changes took place in ChFTS: 2 intramural and 
extramural faculties were created, 7 training courses were transformed into 
departments, divisions – into courses. In addition, new departments such as socio-
economic disciplines, fundamental and humanitarian disciplines appeared. The 
teaching system has been changed from lesson to lecture-seminar and lecture-
practical one. In 1996, 8 doctors and 40 candidates of sciences worked here. 

On October 29, 1996, the fire-technical school adopted a new charter, according 
to which ChFTS became a higher educational institution of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine for training specialists for State Fire Protection [30, P. 3]. In 
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February 1997, ChFTS successfully passed the state accreditation and licensing at 
level III. On June 9, 1997, the Cabinet of Ministers adopted Resolution No.550 “On 
the Establishment of Cherkasy Institute of Fire Safety of the Ministry of Internal 
Affairs on the Basis of Cherkasy Fire-Technical School, which is Being Liquidated, 
and Assigning this Institute the Name of Chornobyl Heroes” [25]. 

Training of fire protection specialists required continuing innovation from the 
ChIFS leadership. The creation of the Department for Organizing Scientific and 
Research, Editorial and Publishing Work was important. Since 1998, the publication 
of the bulletin “Vohneborets” (Firefighter) has begun [34, P. 97]. An important 
component of the educational process was the activity of the museum of the history 
of ChIFS. 

In 2000, a postgraduate military course was opened in specialty 21.06.02 “Fire 
Safety” with intramural and extramural training [2, P. 133]. 

Recognition of the achievements of the ChIFS staff in training qualified 
personnel was the results of the rating “Sofia of Kyiv-2000”, according to which the 
educational institution was included into the top of 10 best military higher 
educational institutions of Ukraine, which train specialists for the Ministry of 
Defense, the Ministry of Internal Affairs and other law enforcement agencies, and 
was awarded the “Laureate’s Diploma” [34, P. 170]. 

In 2001, the institute got level IV of accreditation and was granted the right to 
train specialists in the specialty 8.092107 “Fire Safety” of the educational 
qualification level “Master”. A new specialty 19.00.09 “Psychology of Activity in 
Special Conditions” was opened in the postgraduate military course. 

In the 2005/06 academic year, ChIFS introduced a credit transfer system for 
assessing the knowledge of cadets and students [35, P. 47]. 

According to the order of the Cabinet of Ministers of Ukraine No.681-R of 
August 30, 2007, ChIFS was reorganized into Academy of Fire Safety named after 
Chornobyl Heroes of the Ministry of Emergency Situations of Ukraine (hereinafter 
referred to as the AFS) [17, P. 4]. In addition, a dog training service was created on 
the basis of the educational institution, which was a part of the territorial divisions of 
the Ministry of Emergency situations of Ukraine. In 2008, dog training teams of AFS 
were registered in the European Register of International Search and Rescue 
Missions. The Academy became the only educational institution in the system of the 
Ministry of Emergency Situations of Ukraine that had two prepared dog training 
teams [20]. 
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Taking into account the requirements of the time, the movement of Ukraine to 
the European community, AFS joined this process. Since 2005, cadets and students 
have been taking part in the International Practical Training “Fenix”, which are held 
in the city of Pionki at Warsaw Main School of the Republic of Poland. During the 
training, future graduates, together with cadets and employees of Poland, France, 
Germany, Belarus, Lithuania, Latvia, Estonia and Romania improve their 
professional skills, learn from the experience of colleagues and share their own 
achievements [31, P. 11]. In 2013, by implementing the program of cooperation with 
other countries in the educational space, the AFS received the right to train foreign 
citizens in accredited specialties. 

In 2012, the AFS started training specialists in the following specialties: 
“Automation and Computer-Integrated Technologies”, “Civil Security”, “Civil 
Protection”, “Systematic Engineering”. In addition, a classroom for virtual modeling 
and conducting business simulation games was created. In 2012, according to the 
results of the rating of the best higher educational institutions of Ukraine compiled by 
the Institute of Innovative Technologies and educational content of the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, AFS took the 4th place among educational 
institutions in law, law enforcement, civil protection, and life safety. 

In 2013, a specialized academic council K 73.736.01 was opened to train 
scientific and pedagogical personnel with the right to accept for consideration and 
defend dissertations for the degree of candidate of technical sciences in the specialty 
21.06.02 “Fire Safety”. Since 2019, more than 10 defenses have been held. 

After the reform of the State Emergency Service (December 2013), the 
educational institution became a part of National University of Civil Defence of 
Ukraine as ChIFS. 

The result of the professional work of the staff of ChIFS is the achievements of 
scientists, cadets and graduates. The Institute’s staff consists of 13 doctors of 
sciences, 110 candidates of sciences. 13 employees have the academic title of 
professor, 50 – the academic title of associate professor, 5 – senior researcher, and the 
own scientific schools have been formed. 

The scientists of the institute received 23 patents for utility models and 
inventions, 18 author’s certificates. During the period of activity of the educational 
institution, 6 thousand young fire protection specialists who work not only in 
Ukraine, but also far beyond its borders left its walls. Among them are 25 generals 
who are proud to have received their first education here, and we are proud of the 
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heroes of the Soviet Union –lieutenants of internal service V. Pravyk and 
V. Kibenok. 
 
 
Conclusions 

 
The main task of Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl 

Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine during all the stages of its 
establishment and development was training of highly skilled professionals for the 
Civil Protection Service. Education system sponsored by government agencies 
occupies a leading place in the country’s educational sector making its contribution to 
the preparation of engineering and technical staff for Ukraine. Quality of teaching in 
higher education institutions sponsored by government agencies is high. History of 
higher education institutions sponsored by government agencies including Cherkasy 
Institute of Fire Safety is a part of history of Ukraine which has a number of 
peculiarities shown on social, economic, political and cultural development of the 
country. At the core of the work of the higher education institution in the system of 
the State Emergency Service of Ukraine is orientation towards improvement of 
teaching and learning process, giving professional knowledge, skills, self-realization 
of the personality to the creative work and continuous education for life, formation 
future professionals ready for full integration into social and professional life of the 
society.   
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DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-031 
 
Einführung 

 
In diesem Artikel werden Sprichwörter vom Standpunkt ihrer Fähigkeit, unser 

Wissen zu repräsentieren, betrachtet. Unter dem Begriff „Wissen“ ist es notwendig, 
sowohl objektiviertes Wissen als auch nicht formuliertes Wissen zu verstehen, das 
nicht als Text erscheint, sondern seinen Ausdruck in den Beziehungen des Menschen 
zur Welt findet, einschließlich seiner Handlungen. Diese Abgrenzung basiert auf 
wissenschaftlichen Ansätzen, in denen die Fähigkeit des Subjekts zur bewussten 
Verwaltung seiner Lebenswelt und sich selbst in Frage gestellt wurde. Es gibt jedoch 
die Meinung, dass das Bewusste immer die Grundlage für etwas Unbewusstes ist, 
und es gibt keinen unwiderstehlichen Abgrund zwischen beiden, so dass es im 
Prinzip immer die Möglichkeit gibt, das Unbewusste zu erkennen. Es wird 
angenommen, dass eine Person die Fähigkeit hat, die Strukturen ihres Denkens (im 
Bereich der Kategorien und Konzepte) durch Reflexthemen des Denkens zu 
verstehen und zu überprüfen. Abgesehen davon, welche Bedeutung die einzelnen 
sprachlichen und kulturellen Ansätze der Reflexion zuschreiben oder was sie 
ablehnen, sind sich alle einig, dass objektiviertes Wissen im Bereich des nicht 
formulierten Wissens begleitet und gebildet wird, zum Beispiel in Form von üblichen 
Beobachtungsmethoden, die selten wahrgenommen werden, d.h. reflektierend 
wahrgenommen werden. Die Frage der Wechselwirkung dieser beiden 
Wissensformen (als Bewusstseinsinhalt verstanden) ist entscheidend für die 
anthropologisch orientierte Linguistik und Kulturwissenschaft, hauptsächlich als die 
Frage der Wechselwirkung der sprachlichen und kulturellen Kompetenz des 
Menschen einerseits und der von ihm produzierten Texte und ihrer Handlungen 
andererseits. 
 
 
8.1. Das sprachliche Weltbild 

 
In der auf den Menschen orientierten Linguistik – wo Sprache und Kultur 

verstehen sich als zwei der gegenseitig untrennbar verbundene Systeme von Zeichen 
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– beschränkt sich allgemeine Frage über die beiden Formen des Wissens 
hauptsächlich auf der Frage nach der Wechselwirkung nicht objektivierter (oder 
wenig objektivierter) Codes und objektivierter Texte. Die Tatsache, dass nur ein Teil 
des Wissens im täglichen Leben als Wissen identifiziert, beschrieben und erklärt wird 
und dass nur ein Teil der Erfahrung und Motive erkannt wird, spiegelt sich auch in 
der Theorie des Sprachbildes der Welt wider. Unter dem Sprachbild der Welt versteht 
man den Teil des Weltbildes, der sich im Sprachsystem manifestiert. Das Bild der 
menschlichen Welt oder der gesamten menschlichen Gemeinschaft kann auch als die 
Anwesenheit eines sehr komplexen Gefühls verstanden werden, das sich in 
Handlungen und Texten manifestiert, die auf die Welt als Ganzes (als Beschreibung 
der Welt) oder auf einen ihrer Bestandteile abzielen. Im phänomenologischen Sinne 
ist das Bild der Welt eine intentionale(also einem Subjekt bezogene) Wirklichkeit. 
Daher sollte es als eine Eigenschaft des beteiligten Subjekts verstanden werden, im 
Gegensatz zum Sprachbild der Welt, das als eine Eigenschaft der Sprache verstanden 
werden sollte. Eigentlich ist das Bild der Welt, wie die Anwesenheit eines subjektiv 
orientierten Gefühls, zu einem gewissen Grad „sprachlich“, und gerade weil ihr Bild 
mehr oder weniger durch das entsprechende Sprachbild der Welt gekennzeichnet ist 
(d.h. durch die im Sprachsystem festgelegten Erfahrungen, Ansätze, Perspektiven und 
Gewohnheiten). Das Sprachbild der Welt und das Weltbild sollten daher als 
dialektische Einheit verstanden werden, wo einerseits das Sprachbild der Welt die 
Erfahrungen, Ansätze, Sichtweisen und Gewohnheiten seiner Träger – und damit ihr 
gesamtes Sprachbild – und andererseits die Erfahrungen, Ansätze, Sichtweisen und 
Gewohnheiten der Mitglieder der jeweiligen Sprachgemeinschaft auf ihr 
Sprachsystem wirken [Weisgerber 1929]. 

Die gleiche Dialektik bezieht sich auf eine Kultur, die als Symbolsystem 
verstanden wird, das jede Sprache unbedingt begleitet. Linguistik und 
Kulturwissenschaft liefern genug Argumente für die Tatsache, dass das sprachliche 
Weltbild und das Weltbild manchmal so übereinstimmen, dass es schwierig ist, die 
Grenze zwischen dem sprachlichen System und seinen Realisierungen – Texten zu 
ziehen. Es wird immer deutlicher, dass das Sprachsystem so untrennbar mit Texten 
verbunden ist, dass es in vielerlei Hinsicht nicht möglich ist, eindeutig zu sagen, was 
sich auf das System und was auf seine Umsetzung bezieht. Die Texte, die Klischees 
werden (abgeleitete Begriffe, Sprichwörter, allgemein bekannte Aussagen, die 
bekannten Witze, Legenden und andere gängige Erzählungen), kann man als 
Umsetzung des sprachlichen Systems, die aufgrund ihrer Reproduzierbarkeit von 
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selbst zum System wurden und somit in das Sprachsystem drangen und mehr oder 
weniger Einfluss darauf haben. So werden Texte ein Teil des Sprachsystems und 
damit zu dem, was die Form der neuen Texte beeinflusst. Man kann davon ausgehen, 
dass Sprachelemente ständig zwischen dem Sprachsystem und seinen 
Implementierungen pendeln. Die moderne Linguistik ist daher ohne den Begriff 
Diskurs als Zwischenraum zwischen Code und Text, also als dynamische Struktur, 
die das Sprachsystem, seine Texte und den gegenseitigen Einfluss zwischen ihnen 
umfasst, kaum möglich [Jaeger 2004]. Das bedeutet, dass das Bild der Welt, das sich 
im sprachlichen Text manifestiert, je nachdem, wie weit verbreitet und konstant der 
Text ist, einen Teil des sprachlichen Weltbildes werden kann. 

Also, wenn wir davon ausgehen, dass die von der Person wahrgenommen 
Tatsachen von vornherein mit den Zeichen (einschließlich mit den Worten, die als 
sprachliche Zeichen verstanden sind) in Verbindung kommen [Weisgerber 1964], 
und dass auf die Welt des menschlichen Lebens die Originalität der Systeme von den 
sich an ihnen beteiligten Zeichen einen Einfluss hat. Das bedeutet aber nicht, dass 
jedes Mitglied der bestimmten Sprachgemeinschaft ein solches Weltbild hat, das mit 
dem Weltbild identisch ist, das in der Sprache verankert ist. Die Sprache zieht keine 
für die Erfahrung unüberwindbaren Grenzen, sie bildet die Erfahrung nur in dem 
Sinne, dass sie dem Menschen bestimmte Weisen der Interpretation der gegebenen 
Tatsachen „vorsagt“ oder dass sie ihm diese Weisen der Interpretation als 
selbstverständliche vorschlägt. Es geht nicht darum, dass die Sprache eine gewisse 
Erfahrung bei den Sprechern völlig behindert, sondern dass sie ihre Aufmerksamkeit 
auf einige Aspekte lenkt und andere nicht berücksichtigt. Die Sprache bringt den 
Menschen  bestimmte Ansätze, Standpunkte, bestimmte Weisen des Sehens und der 
Interpretation bei und erschwert ihm gleichzeitig den Zugang zu anderen Ansätzen, 
Aspekten, Arten des Sehens und der Interpretation. Gewohnheit ist jedoch nicht die 
einzige Möglichkeit: Es ist notwendig, zwischen gewöhnlicher Erfahrung und 
potenzieller Erfahrung zu unterscheiden. Jeder Mensch kann durch die Sprache, die 
das Denken ermöglicht, in seinen Gedanken, Ansichten, Bemerkungen verschiedene 
„Lücken“, „Risse“ und „Spalten“ entdecken (zum Beispiel in Form von 
Widersprüchen), er kann seine Meinung äußern und sie ändern. Mit anderen Worten, 
manchmal erkennt ein Mensch, dass die wahrgenommene Realität nicht der Weise 
entspricht, wie er sie klassifiziert hat – also aus konzeptioneller Sicht geteilt hat – und 
das kann ihn dazu bringen, diese Taxonomie zu ändern. 

Solche Ideen und damit verbundene Neubewertung können zum Beispiel darin 
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bestehen, dass man manchmal durch ihre Stereotypen getäuscht werden kann, dass 
die eigenen Konzepte und die damit verbundenen Bilder von Wirklichkeit, 
Bewertung und Erwartung nicht immer den gesondert wahrgenommenen Tatsachen 
entsprechen. Zum Beispiel kann man erkennen, dass Sprüche, die sich als 
„Wahrheiten“ oder „die Wahrheit des Volkes“ darstellen, nicht immer richtig oder 
sogar im Widerspruch zu einer bestimmten Erfahrung stehen. 
 
 
8.2. Die Besonderheiten des Weltbildes und die Sprichwörter 

 
Am Beispiel von Sprichwörtern kann man zeigen, dass sich die Wirklichkeit 

dem Menschen einerseits als hierarchisches und andererseits als wechselndes, 
heterogenes und manchmal sogar widersprüchliches System erschließt. Das Weltbild 
trägt gewissermaßen einen systematischen (geordneten) Charakter, und in gewisser 
Weise wiederum einen systematischen (ungeordneten) Charakter. Das liegt daran, 
dass das Weltbild immer eine Synthese des Konkreten und Abstrakten, 
Vorsprachlichen und Sprachlichen ist, so dass es weder der „reinen“, eigenen Realität 
noch der Sprache noch allen anderen semiotischen Systemen zugeordnet werden 
kann, die die Realität für den Menschen vermitteln. Das Weltbild hat einen 
ikonischen Charakter, es basiert auf einem relativ festen System von Zeichen – 
einschließlich Sprachzeichen, das der wahrgenommenen Realität eine relativ feste 
und einfache (verständliche) Struktur verleiht, während diese Realität bei näherer 
Betrachtung eine reiche Vielfalt zeigt. Bereits Aristoteles betonte, dass die Worte und 
die Anzahl der Reden begrenzt sind, und die Dinge sind nach Anzahl grenzenlos. 
Daher kommt es darauf an, dass vielfältige Phänomene mit einem einzigen Konzept 
korreliert sind und dass sie auf ein einzelnes Phänomen begrenzt werden [Eco 2000]. 
So verbirgt die Sprache aufgrund der begrenzten Anzahl von Konzepten einige 
Unterschiede zwischen den vorhandenen Phänomenen, während andere umgekehrt 
betont werden. Die Beschränkung der unendlich vielfältigen Realität (ihre 
„Verschmelzung“ mit Sprachbegriffen) erfolgt durch eine sprachliche Erfindung, die 
in der wahrgenommenen Welt begrenzt und daher absehbar ist, so dass einige 
Aspekte des Seins bemerkenswert und bedeutsam sind und andere aus den Augen 
verloren und vergessen werden [Weisgerber 1964]. Der Prozess der „konzeptionellen 
Verarbeitung“ der Realität, in dem unendlich vielfältige und veränderliche Aspekte 
einer begrenzten Anzahl von Konzepten systematisiert werden, wird Kategorisierung 
genannt. Das Verhalten des sprechenden Menschen und die Art seiner sprachlichen 
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Bedeutung beruhen darauf, dass er die Phänomene nicht als konkret-getrennt, 
sondern als kategorisch, konzeptualisiert sieht [Weisgerber 1929]. Die 
Kategorisierung besteht darin, die unendliche Vielfalt und Variabilität zu teilen, zu 
fixieren und vor allem zu vereinfachen, so dass der Mensch sich gut in der Welt 
orientieren kann [Jackendoff 1983, Lakoff 1987]. Die Klassifizierung aller Dinge 
durch Sprachbegriffe bedeutet nicht absolute Konsequenz und Konsistenz. Die 
kategorisierte Realität (der Mensch kennt andere nicht) ist voll von „Rissen“ und 
„Brüchen“ – von Widersprüchen und Paradoxen, die bei näherer Betrachtung der 
Welt entstehen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, unter welchen 
Umständen der Mensch die Welt überhaupt genauer betrachten kann. 

Bei jeder genaueren Betrachtung droht der Verlust des „inneren Vertrauens“, 
dass wir uns vollständig auf der Welt orientieren. Durch die Kategorisierung 
erscheint die Lebenswelt dem Menschen als Bereich der sicheren 
Selbstverständlichkeit, die immer weniger reflektiert wird, je mehr sie „natürlich“ 
und vorhersehbar ist. Was den obigen Unterschied zwischen formuliertem und 
unbestimmtem Wissen angeht, soll betont werden, dass die Kategorisierung in erster 
Linie nicht bewusst erfolgt. Die Welt ist selten bewusst in einzelne Dinge oder 
Prozesse unterteilt. Die meisten „Wortinhalte“ lernen wir nicht bewusst, vor allem 
nicht durch die Definition; vielmehr ist es das wunderbare Erkenntnis der Sprache, 
das sich unter dem Einfluss des Wissen unbewusst vollzieht; das dem Menschen 
erlaubt, alle seine Erfahrungen in einem Bild der Welt zu vereinigen und ihn 
vergessen lässt, wie er vor der Gabe der Sprache den Phänomenen entgegenstand 
[Weisgerber 1929]. Wo das Urteil, das der Kategorisierung zugrunde liegt, mehr 
Aufwand und Einfallsreichtum erfordert, wird der Wunsch, Konkretes und 
Gemeinsames zu versöhnen, deutlich: Manchmal entsteht eine Konfrontation mit der 
Tatsache, dass es interpretiert, definiert oder typologisiert werden muss. Dann wird 
eine gezielte Klassifizierung der wahrgenommenen Realität durchgeführt (basierend 
auf relevanten Unterschieden und Ähnlichkeiten). Es ist klar, dass die betrachtete 
Tatsache der Realität keinem seiner Konzepte und keinem seiner früheren Kenntnisse 
entspricht. Eine solche Tatsache ist nicht kategorisiert, in dem Sinne, dass sie keiner 
der verfügbaren Kategorien entspricht. Als nicht kategorisiert war zum Beispiel für 
seine ersten Forscher das Schnabeltier da es sich um eine hybride Mischung aus Ente, 
Fisch und Maulwurf handelte. Das gefundene spezifische Schnabeltier war nicht 
kategorisiert, da es keiner der Kategorien seiner Forscher entsprach, was natürlich 
nicht bedeutet, dass es nicht von irgendeiner Kategorie wahrgenommen wurde [Eco 
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2000]. So könnte man grundsätzlich zwischen zwei Arten von Phänomenen 
unterscheiden: erstens Phänomene, die kategorisch nicht problematisch sind, in dem 
Sinne, dass sie unseren Konzepten (und den damit verbundenen Erfahrungen und 
Erwartungen) entsprechen, und zweitens Phänomene, die weniger unseren Konzepten 
(und den damit verbundenen Erfahrungen und Erwartungen) entsprechen, was Angst, 
Unsicherheit oder sogar Schwierigkeiten des Seins verursachen kann. 

Zusammen mit der Lage der Dinge in der Welt werden die Konzepte selbst als 
wahrgenommene Phänomene betrachtet. Vergleicht man die Fakten in der Welt mit 
den Konzepten so kann man sagen, dass veränderlichen Tatsachen in der Welt sind 
vielmehr nicht kategorisiert, im Gegensatz zu den gewöhnlichen Begriffen, die in 
diesem Vergleich als kategorisierten Gestalten problemlos sind. Alles, was der 
kulturelle und die Sprache kennende Mensch wahrnimmt, verschmilzt sich mit den 
Begriffen seiner Sprache, mit anderen sprachlichen und nicht sprachlichen Zeichen, 
aber das bedeutet nicht, dass man den konkreten Gegenstand dem Begriff nicht 
zuordnen kann. Es ist ähnlich: die sich wandelnde und mehrdimensionale Realität ist 
nicht kategorisierbar im Vergleich zu den verallgemeinernden Äußerungen einer 
Sprache, also ein Mensch hat mehr oder weniger starke Neigung, die 
verallgemeinernden Aussagen der Sprache zu überschätzen und die Austauschbarkeit 
und Mehrdimensionalität des Daseins zu unterschätzen, bis zu der Selbsttäuschung. 

Dieses Phänomenon erklärt sich durch das innere Bedürfnis nach Sicherheit und 
Geborgenheit. Dies kann sowohl auf Stereotypen (auf einzelnen Konzepten) als auch 
auf stereotypischen Aussagen, einschließlich Sprichwörtern, demonstriert werden. 
Die Rolle von Stereotypen im Weltbild ähnelt in dieser Hinsicht der Rolle von 
Sprichwörtern im Weltbild. Unter Stereotypen versteht man die Konzepte oder 
Strukturen mit erstarrten, schlichte, kollektiv bedingten Bildern der Realität, die eine 
eindeutige schatzende Ausdruck haben. Da im Allgemeinen alle Begriffe mehr oder 
weniger mit erstarrten, vereinfachten und geformten Bildern der Realität verbunden 
sind, ist hat der Unterschied zwischen gewöhnlichen Konzepten und Stereotypen 
einen heuristischen Charakter. Das Leben der Stereotypen (wie das Leben aller 
Begriffe) vollzieht sich im Rahmen der Wechselwirkung der unmittelbaren Erfahrung 
des einzelnen Menschen mit der Erfahrung anderer Menschen, die ihm durch die 
Erzählung oder durch das im Sprachsystem Feststehende vermittelt wird. Die 
Stereotypen bilden menschliche Erwartungen, Erwartungen wirken sich wieder auf 
die Erfahrung aus, die Erfahrung verstärkt wiederum die Erwartungen, die mit 
entsprechenden Stereotypen verbunden sind usw. Die Dialektik und die 
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Übereinstimmung zwischen Stereotyp, Erwartung und Erfahrung können durch 
zufällige Erfahrungen gestört werden, die den Unterschied zwischen dem 
Allgemeinen (dem Begriff und der damit verbundenen Art der Realität) und dem 
Besonderen deutlich machen, was zwei Folgen haben kann: Entweder wird das 
Einzelne als nicht wesentliche Ausnahme verweigert oder das Allgemeine in Frage 
gestellt wird und dadurch möglicherweise modifiziert. Auch hier kann eine mehr oder 
weniger klar bewusste Angst (oder umgekehrt Abenteuerlust) vor Unsicherheit eine 
Rolle spielen, also die Angst vor Chaos, vor Orientierungslosigkeit. 

Für jeden Menschen ist es wichtig zu glauben, dass er sich in seiner Lebenswelt 
gut orientiert, dass er sie gut interpretieren kann, dass er vorsieht, was in ihm und mit 
ihm passiert; er will seine Lebenswelt im kognitiven und pragmatischen Sinne 
unbegrenzt kontrollieren. Diese wahrscheinlich allgemeinmenschliche Motivation 
liegt der Glaube zugrunde, dass man eine begrenzte Anzahl einfacher Regeln – 
Sprichwörter – haben kann, die den Menschen mit einer tadellosen Einstellung zur 
Welt versehen würden. Ein Sprichwort ist eine verallgemeinerte Aussage, die etwas 
Bestimmtes (eine bestimmte Handlung, Meinung, Ansicht usw.) rechtfertigt. Ein 
Sprichwort, das etwas rechtfertigt, braucht nicht einmal eine Rechtfertigung. Wenn 
ein Sprichwort nicht zur Situation passt, wird es nicht gebraucht, wenn es der 
Situation entspricht, dann ist es völlig gerechtfertigt. Die Vollkommenheit des 
Sprichworts in der durch das Sprichwort bestätigten Situation lässt die Frage nach der 
Wahrheit des Sprichworts nicht zu, erlaubt nicht das mögliche Zweifeln am 
Sprichwort. Grundsätzlich kann an der Wahrheit des Sprichworts nicht gezweifelt 
werden, denn das Sprichwort wird als Regel dessen, was in der Welt geschieht, in 
Bezug auf Entscheidungen und Handlungen immer im Nachhinein dargestellt. Selten 
wird ein Sprichwort als mögliche Option in Betracht gezogen, noch bevor die 
endgültige Entscheidung über das Phänomen Realität getroffen ist, noch bevor eine 
Meinung entwickelt wurde. Ein Sprichwort, das eine bestimmte Meinung oder eine 
vertretene Ansicht rechtfertigt, muss nicht begründet werden, da es (als allgemeines) 
immer nur eine andere (spezifische) Meinung legitimiert. Erweist sich die durch das 
Sprichwort begründete Haltung als zweifelhaft, zieht sich das Sprichwort von der 
Aktualität in die Möglichkeit zurück, verliert den Status des Textes und wartet als 
Teil des Codes auf seine weitere Gelegenheit, wenn es wird wieder gebraucht. Dies 
bedeutet, dass ein Sprichwort fast nie in Frage gestellt wird. Nur eine bestimmte 
Person kann sich irren, aber kein Sprichwort. Je man eifriger glaubt, dass ein 
Sprichwort ausschließlich richtig ist, desto leichter ist es, in einer anderen Situation 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-41-4 98 

das entgegengesetzte Sprichwort zu gebrauchen. 
Eine Vielzahl von Sprichwörtern, die manchmal als entgegengesetzte zu 

betrachten sind, könnte man als situatives Dogma bezeichnet werden. Sie besteht 
darin, dass gegebenenfalls Dogmen in Form von Sprichwörtern aus dem Gedächtnis 
extrahiert oder wieder vergessen werden, damit etwaige Widersprüche zwischen 
ihnen unbemerkt bleiben. Es ist anzunehmen, dass Sprichwörter dadurch entstehen, 
dass ein kritisches Verständnis von Ereignissen in der Welt, das seinen Ausdruck in 
einer der Aussagen findet, aus dem Kontext ihres Auftretens herausgelöst wird. Ein 
Sprichwort entsteht, wenn sich eine Aussage von ihrer Geschichte befreit, wenn sie 
sich von ihrer Bindung an die spezifischen Umstände ihrer Entstehung trennt 
[Barthes 1987] und gleichzeitig dieser Aussage eine sekundäre Bedeutung 
hinzugefügt wird, die als sprichwörtlich bezeichnet werden könnte, knüpft daran auch 
„allgemeine Akzeptanz“ „Weisheit“ und im Laufe der Zeit „die Weisheit der 
Nationen“ oder „die Erfahrung der Ahnen“ an. Eine solche Aussage bedarf keiner 
Begründung mehr. Ein Sprichwort gebrauchend, meinen wir, dass wir die Weisheit 
unserer Vorfahren ausdrücken kann, dass wir so weise sind wie die mythischen 
(idealisierten) Vorfahren und dass Situationen, die sonst zweideutig sein könnten, 
eindeutig werden. Die hinzugefügte Bedeutung „sprichwörtlich“, die dem Ausdruck 
hinzugefügt wird und ihn in absolute Wahrheit verwandelt – und damit fixiert ist – 
könnte „Mythos“ genannt werden. Ein solcher Mythos „entfernt die Komplexität des 
menschlichen Handelns, verleiht ihm die Einfachheit des Wesens, beseitigt jede 
Dialektik, jeden Rückfall hinter das direkt Beobachtete, schafft eine Welt ohne 
Widersprüche, schafft angenehme Klarheit“ [Barthes 1987]. Der Begriff „Mythos“ 
und die Rolle der Sprichwörter sind die Erscheinungen der Kategorisierung oder 
begrifflicher Verarbeitung der Welt, die für die Orientierung in der Welt notwendig 
ist. 

In diesem Zusammenhang sollte Kritik Mythen, Stereotype oder Sprichwörter 
nicht ignorieren. Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass jeder Mensch grundsätzlich in 
der Lage ist, seinen sprachlichen und kulturellen Wert kritisch zu forschen. Das 
Sprichwort spielt im Kontext des Weltbildes als hochgradig verallgemeinertes Wesen 
der Wahrheit eine wichtige Rolle. Dennoch ist es in Detail voll Widersprüche. Es ist 
auch das Resultat der Kategorisierung, die aus einer Vielfalt Einheit macht. Es hängt 
vom Stereotyp (in diesem Zusammenhang Sprichwörter) ab, dass die Vielfalt sowie 
die Widersprüchlichkeit der Gegenstände (einzelne Sprichwörter), auf die es sich 
bezieht, ignoriert wird. 
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Die menschliche Fähigkeit zu erkennen besteht darin, auf das Allgemeine (das 
Bild eines Sprichworts als perfekte, allgemein anerkannte Wahrheit und Weisheit von 
Vorfahren oder Völkern) zu halten und das Besondere (spezifische Sprichwörter und 
bestimmte Lebenssituationen) zu ignorieren. Jedenfalls kann man bei kritischer 
Untersuchung verschiedene „Lücken“ und „Risse“ zwischen Sprichwörtern und dem 
Sachstand in der Welt finden. Betrachtet man den Wortschatz der Sprichwörter, der 
allgemein als Volksweisheit gilt, auf der Ebene der einzelnen Sprichwörter, so stellt 
man fest, dass einzelne Sprichwörter manchmal widersprüchlich sind. Tatsache ist es, 
dass das Sprichwort viele (historisch und kulturell bedingte) Sichtweisen und 
Herangehensweisen entwickelt hat, darunter: magisch-fatalistisches Denken (wo die 
Herrschaft des Schicksals über die Welt anerkannt wird), christliches Volksreligion 
(wo jedes Unglück als göttliche Strafe für begangene Sünden gilt), Humanismus (der 
mit menschlichen Emanzipationstendenzen und mit Mut zu radikalen 
antitraditionellen Wendungen verbunden ist) usw. Die Sprichwörter spielen – im 
Rahmen des Weltbildes – eine Rolle des allgemeinen Wesens der Wahrheit und 
damit die Rolle einer hochgradig systematisierten Klasse – aber, sie sind voll von 
Widersprüchen, die manchmal verborgen sind. Dies ist eine Voraussetzung dafür, 
dass die Sprichwörter einer Person den Berechtigungsgrund für unterschiedliche und 
damit sogar gegensätzliche Standpunkte vorbringen können. Die fatalistische 
Sichtweise, die mit dem Glauben verbunden ist, dass sich in der Welt nichts ändern 
lässt, wird beispielsweise durch das folgende deutsche Sprichwort begründet:„Seinem 
Schicksal kann niemand entgehen“. Der Glaube an die Möglichkeit von 
Veränderungen zum Besseren und die Möglichkeit, die eigene Zukunft aktiv zu 
gestalten, wird durch die Sprichwörter wie „Jeder ist seines Glückes Schmied“ (vgl. 
im Englischen „Every man is the architect of his own fortunes“), „Wo ein Wille ist, 
da ist auch ein Weg“ geäußert. Man bezieht sich  auf die Schatzkammer der 
Sprichwörter, wenn man bestätigt, dass „Alte Liebe rostet nicht“, (vgl. im Englischen 
„The heart that once truly loves never forgets”) aber auch, wenn man das Gegenteil 
meint: „Alte Liebe rostet, wenn sie neue kostet“ oder „aus den Augen, aus dem Sinn“ 
(vgl. im Englischen „Salt water and absence wash away love“). Man kann 
Sprichwörter finden, die das Eigene dem Fremden vorziehen und umgekehrt, zum 
Beispiel „Jede Schnepfe lobt ihren Sumpf“ (vgl. im Englischen „Every bird likes its 
own nest“), „der Leib ist einem näher als das Hemd“ (vgl. im Englischen „Charity 
begins at home“) und „das Gras des Nachbarn ist immer grüner“ (vgl. im Englischen 
„The grass is always greener on the other side“). Man könnte andere Beispiele für die 
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Widersprüchlichkeit von Sprichwörtern anführen. Dabei sei es betont, dass es keine 
auf Sprichwörtern basierende Weltanschauung gibt, die konsequent wäre. Mit Hilfe 
von Sprichwörtern ist es möglich, gegensätzliche Standpunkte zu begründen und 
gegebenenfalls so zu ändern, dass bei der Darstellung eines Standpunkts die bereits 
geäußerten Ansichten und die damit verbundenen Sprichwörter vergessen werden 
könnten. Es ist ein Grund dazu, dass der gesunde Menschenverstand fast nie 
kapituliert, denn er hat in jeder Situation ein Sprichwort als eindeutige allgemeine 
Regel. 

Die Widersprüchlichkeit von Sprichwörtern könnte etwas Bedeutsames über die 
Realität aussagen, auf die sich die Sprichwörter beziehen, nämlich dass es tatsächlich 
einen mehr oder weniger ambivalenten Charakter hat. Der gesunde 
Menschenverstand will dies jedoch nicht wahrnehmen, denn eine solche Entdeckung 
würde die Perfektion der Sprichwörter in Frage stellen, denn es wäre, als ob der 
gesunde Menschenverstand diese Entdeckung in eine vollkommene Wahrheit 
verwandeln würde. Tatsächlich geschieht dies und findet seinen Ausdruck in den 
populärsten Sprichwörtern wie: „alles ist relativ“ (vgl. im Englischen „Everything is 
relative”), „jeder hat seine eigene Wahrheit“ (vgl. im Englischen „Everyone has their 
own truth”). oder „keine Wahrheit“. So kann die Opposition gegen den Dogmatismus 
des Sprichworts selbst zum Dogma werden. Mit anderen Worten, Skepsis gegenüber 
allen Verallgemeinerungen (einschließlich Sprichwörtern) kann selbst 
verallgemeinert werden. In diesem Zusammenhang sagt R. Barthes, dass der Mythos 
alle Dinge unterwerfen kann, einschließlich der Bewegung, die ihm entgegensteht 
[Barthes 1987] 
 
Schlussfolgerungen 

 
So können die kritischen Aussagen über Sprichwörter durch ihre Absolutierung 

zur Entstehung neuer Sprichwörter führen, so dass sie wieder aus dem Kontext ihres 
Vorkommens herausgelöst, also verallgemeinert werden. Schon der Versuch, 
Extreme zu vermeiden, kann zu erstarrten allgemeinen Aussagen führen, zum 
Beispiel: „Die Wahrheit liegt in der Mitte“ (vgl. im Englischen „The truth lies 
somewhere in the middle“), „Alles ist gut im (rechten) Maß (in Maßen)“. So führt 
selbst der Versuch, die Vollkommenheit absoluter Wahrheiten unter Umständen 
aufzuweichen, zur Entstehung einer neuen absoluten Wahrheit, d.h. der Ablehnung 
der ständigen Vermittlung zwischen dem Besonderen und dem Allgemeinen. 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-41-4 101 

KAPITEL 9 / CHAPTER 9 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF 

SPEECH ECOLOGY OF A JUNIOR STUDENT AS A NATIONAL-
LINGUISTIC PERSONALITY 

ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЇ МОВЛЕННЯ МОЛОДШОГО 
ШКОЛЯРА ЯК НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-013 
 

 
Introduction 

Language culture creation is actual scientific problem. Studies show that junior 
pupils have low level of language culture. That’s why it is important to organize work 
on forming culture of Ukrainian language, and this process should be started from 
primary education.  

Speech culture (both oral and written) is one of the urgent present day issues. It 
is not only philological, pedagogical, but also a social problem: it is one way or 
another associated with a wide variety of types of communication.   

Therefore, work aimed at forming the environment of Ukrainian language 
communication for junior pupils becomes of special significance, since linguistic 
knowledge and speech skills acquired at primary school age become the basis for the 
communicative perfection and communication standards of the junior pupils. 

Analysis of recent research and publications  
Many scientists have studied the problem of creating a culture of personal 

speech. The issues of the language culture have always been of interest of the 
Ukrainian scientists (N. Babych, A. Bohush, I. Vykhovanets’, S. Yermolenko, M. 
Pentylyuk, O. Ponomariv, O. Semenoh, O. Serbens’ka, O. Tryfonova, Ye. Chak etc.). 
The scientists are right to stress that the evolution of forming the linguistic 
personality is quite lengthy and complicated: it begins with the first months of life of 
the child and has several stages depending on age periods [11]. 

In the context of the above mentioned problem the Ukrainian [4; 6; 10; 12; 15] 
and foreign scientists [5; 7; 8; 9] actualize the problem of the language ecology. The 
results of researchers of O. Potebnya Institute of Linguistics (B. Azhnyuk, L. 
Azhnyuk, L. Andriyenko, L. Beley, O. Mykhalchuk, O. Skopnenko, O. Taranenko, 
O. Tyshchenko-Monastyrs’ka etc. [4]), who touch upon the language ecology and 
language policy in modern society, but the issue of the ecology of the Ukrainian 
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language of junior pupils was not thoroughly investigated by the scientists. 
Метhоdics of the investigation  
The study used a set of methods: theoretical (analysing scientific sources, 

comparison and classification, synthesis of scientific research results, generalization, 
and systematization of scientific data; empirical (observing, questioning, 
interviewing, conversation), etc. 

Also descriptive method of the system of work on forming junior pupils speech  
competence, generalization and systematization of practical experience of primary 
school  teachers of Ivano-Frankivs’k, as well as the author’s own experience; with the 
help of the statistical methods processing the research results was carried out.  

Results of the investigation  
The results of observing the educational environment of the primary education 

in Ivano-Frankivs’k made it possible to trace a certain contradiction, since, on the one 
hand, in the context of the national and socio-cultural revival of the Ukrainian 
education, the development of the Ukrainian language becomes of paramount 
importance; language and speech culture is an essential means of communication, 
education and comprehensive personality development. On the other hand, in the 
practice of the educational institutions of the primary level, the situation is rather 
complicated: the problem of observing the speech culture and literary standards is 
especially relevant for junior pupils. 

It is logical that due to the high pollution of the linguistic environment one of 
the new directions of scientific research emerged – the ecology of the language. As 
the analysis of the results of our research testified, it is just the time of solving the 
problem of ecology of the Ukrainian language, which requires special attention from 
its carriers – all (without any exception) the  participants of the educational process: 
teachers, pupils, parents and students. Ukrainian and foreign scholars point out that, 
just as environmental problems can undermine the physical health of people, lead to 
catastrophes of various living organisms, so the problems of the ecology of the 
language can lead to pollution of the linguistic ecology, deterioration of the purity of 
the linguistic environment and, consequently, to the loss of language users and 
language dying. 

The ecology (culture) of the Ukrainian language is understood as the perfect 
level of language and communicative training which presupposes compliance with 
the norms of the Ukrainian literary language, the ability to express the ideas correctly 
and clearly, freely to use the normative Ukrainian language in electronic 
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communication, reasonably using various stylistic linguistic means and slang. 
 Observing the linguistic pedagogical environment within a number of Ivano-

Frankivs’k schools (2018-2021) gave grounds for concluding that the level of 
Ukrainian speech (both oral and written) is mostly average, and even low. The 
analysis of the results of the study showed that a large percentage of errors (89%) was 
caused by the interference phenomena due to the intensive influence of the Russian 
language on the Ukrainian language (in terms of the terminology system, the 
selection of the necessary terms, the ability to correctly handle them, correctly 
translate this or that term from Russian or English and finally edit the text). This is 
due to the fact that junior pupils watch cartoons, Russian-language channels in 
YouTube, listen to Russian-language songs, and so on.  

Questions of the questionnaire were aimed, among the other things, to find out 
the following: younger pupils awareness of the role of the culture of speech, the 
possessing perfect speech and personality development; knowledge of the norms of 
the modern Ukrainian language and the qualities of literary speech; the ability to 
analyze and evaluate their own speech; younger pupils readiness to raise the level of 
their speech culture. Answers to the first question of the questionnaire for pupils 
proved that awareness of the role of perfect speech is characteristic of only 20% of 
primary school pupils who are able to note mistakes in the speech of their peers while 
78% of the interviewed children do not pay attention to them. Almost all the language 
speakers made mistakes in oral and written speech [2]. 

24% of junior pupils demonstrated the superficial understanding of the problem 
of the speech culture: they assert the importance of perfect speech, without arguing 
their answer; “yes, a pupil must be able to speak”; “yes, correct speech is important,” 
“to complete the final certification in the 4th form” and so on. 

Quite varied were the answers to the question of defining the speech culture and 
the quality of perfect speech. Most respondents said that the pupil's speech should be: 
“cultural” (27%); “without local words (dialecticisms)” (46%); without words-
repetitions (38%), “correct” (53%); “without obscene words” (26%), “without vulgar 
words” (15%), “intelligent” (6%); “sophisticated” (4%) and so on. Interestingly, 12% 
of junior pupils associate the notion of “speech culture” with certain moral norms, 
emphasizing the culture of human behavior [2]. 

So, it can be seen that junior pupils have a general idea and understanding of the 
essence of “speech culture,” they determined the qualities of speech culture, they 
realize that “vulgar words” and “repetitions” can not be used in “correct” speech, it 
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should be free from "local words" under which the children meant dialecticisms, 
words from the local dialect. Almost none of the children (5%) mentioned that 
Russian words, slengizms make the speech polluted. None of the junior pupils was 
able to give a detailed  answer, naming only the list of certain features of the speech 
culture: correctness, clarity, expressiveness, etc. By “correctness” most of the junior 
pupils referred to the norm: “it is said so in the rules”, “it is necessary”, “it is so 
common to say”, “they say it this way, stress this way”. 

The question “Do you use the literary language at lessons, breaks, at home, in 
public places, etc.?” was answered “No” by all the respondents. Consequently, we 
trace the contradiction, on the one hand, between the junior pupils’ awareness of the 
essence of perfect possessing normative speech, and on the other hand, absolute 
neglecting them in their communicative activity. 

As the shortcomings of their own speech the children named “repetitions”, “lack 
of proper words”, slang words, dialectal words which testify to pupils’ speech 
difficulties due primarily to their insufficient vocabulary. The question “Do you want 
to improve your speech?” was positively answered by 72% of respondents while 28% 
respondents could not answer the question. So, we trace the readiness of junior pupils 
to work on correcting their speech. Among the ways of improving their own speech 
the children named such tools as “to read a lot”, “to have special classes”, “to have 
classes with tutors”, “communication with a teacher speaking perfect Ukrainian”; etc. 
[2]. 

As the speech situation in the educational practice largely determines the general 
state of the Ukrainian literary language, the ecology of the Ukrainian language takes 
responsibility for the process of forming the national-language personality of the 
junior pupils. 

 Therefore, one of the tasks is to preserve the identity of the Ukrainian language, 
to fight for the standardization of the speech of the junior pupils, the expediency and 
correctness of using linguistic means, to protect the Ukrainian language from errors 
and Russian borrowings, from excessive use of Anglicisms and foreign terms, to free 
it from the Ukrainian-Russian interferened mixture and excessive linguistic patterns. 
The ecology speech can be regarded as separate areas of pedagogy and linguistics. 
We are convinced that this area of scientific knowledge should carry out such an 
important mission as forming national-linguistic personality which in its turn will 
serve to raising the level of national consciousness. 

In our opinion, the large potential threat to forming the national language 
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personality of junior pupils nowadays is made up by the Internet sites (unfortunately, 
not an exception in this sense are the educational and development materials placed 
there), which are full of linguistic mistakes, meaningful inaccuracies, where for 
example, the characters of the Ukrainian folk tales are “foreigners”. Such information 
editions distort the moral values of children, do not contribute to upbringing their 
national feelings at all. And the presence of many errors (grammatical, punctuation, 
stylistic, etc.) in them naturally turn into language disorders and twists that occur in 
school textbooks for junior pupils [2, p. 92]. 

It is also important to create an appropriate informationally rich ecological and 
linguistic environment which will become an interesting form of innovative teaching 
junior pupils. As it was shown by our experience gained during the activity of the 
society “Language Ecologists” showed, organized by the University of Gifted 
Children, which was created at the Scientific Park “Precarpathian University” 
(“Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”), a very effective form of 
raising the linguistic literacy is the work aimed at identifying the state of language 
culture of native speakers, mass media, etc., and cleaning the polluted language 
environment, including the Internet, from Russian borrowings, Anglicisms, Ukrainian 
and Russian mixture (so called surzhyk) and other language errors. Such centres, 
according to our convictions, should be created not only in the educational 
establishments, but also in the state institutions, public organizations, cultural and 
educational institutions and other institutions of any city (village) in order to enhance 
the level of language culture of junior pupils.   

We also became convinced that master classes for junior pupils organized by 
teachers and students who co-operate with the University of Gifted Children serve as 
the effective ecologically-linguistic environment of out-of-school education. 

Scientist M. Stelmahovych notes that «even people with high education verbal 
and written language has major difference in its quality: a person may be fluent in 
oral speaking, but bad in writing» [13, p.11].  

We believe that language culture creation should be started from improvement 
oral speaking. It will prevent dialects in writing. Language culture has theoretical and 
practical aspects; the last one [1, p. 8]. We determine language culture  as possession 
of verbal and written forms of language on all levels, ability to use optimal language 
tools for current situation. Language norm is main concept of language culture. We 
believe that main requirement for any spoken phrase is its correctness. 

 As a result of these factors, requirements for communication are created. We 
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thought that during future teachers’ speech improving the primary importance is work 
on language accuracy.  

Non-normative accents and speaking are often effect of negative impact of 
dialect environment on students. And this danger stores permanently. 

Linguists have different point of views regarding place and role of dialects in 
personal speaking. Scientist A. Ocheretnyi believes that dialect features often create 
serious barriers for learning norms of literary language [11, p. 40]. During studying 
norms of modern Russian K. Horbachevysh believes that dialects do not affect 
literary language, but some dialect features are very stable. The main task of 
institutions is to push off dialect words which often cause students’ 
orthographicalilliteracy. 

During researches we determine that dialects play different role in 
communication. For example phonetic dialects are understandable to all 
communicators, regardless of region specifics where they lived before joining the 
university.  

Lexical dialects make communication more complex, because they are not 
understandable for who speak using another dialect or clean language. Using dialects 
by students is natural phenomenon. Through this lexis we can found close 
relationship with history, way of life, manners (you can see it in our vocabulary, 
where we gathered dialects from Prykarpattya and Rakhivshchyna [3, p. 111-112]. 
Such lexis does not interfere of communication with people who used the same 
dialect. 

The question is: how school or university should judge dialects (to be tolerated 
as it is natural for children which live in villages or declare the fight). 

Part of scientists believe: «Teacher obliged to consider dialects as something not 
desirable or often even invalid» [14, p.12]. Others (N. Babych, V. Greshcuk) are not 
so dogmatic regarding dialects. N. Babych suggests do not ignore dialect 
characteristics of speech. 

So dialect should be used, but very carefully, «care about not clogging language, 
not making more complex feeling of works of art be readers» [16, p.21].  

So, we determine language culture of individual as possession of literary speech 
in verbal and written forms on all language levels, ability to use optimal language 
tools for given situation. Key concept is language culture, norms of literary language. 
A necessary condition for high level language culture is compliance with norms of 
verbal speaking: pronouncing, lexical, grammatical and stylistic. 
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The most important qualities of junior pupils’ business communication are 
accuracy, content, relevance, consistency, accuracy, etc. 

Language culture creation is actual scientific problem. Studies show that junior 
pupils have low level of language culture. That’s why it is important to organize work 
on forming culture of Ukrainian language, and this process should be started from 
primary education. School has a task to prepare  junior pupils who are fluent in, who 
can competently speak, produce some ideas with using appropriate words. 

So, regional dialects may do speech richer, but at the same time do it more 
complex: phonetically dialects are understandable by all speakers, however lexical 
are not understandable for people from another regions. Using dialects by students is 
natural phenomenon. This communication provides tight connection between history, 
way of life, customs of his native land. 

Conclusions and the further research perspectives 
Forming ecology of the Ukrainian language of the junior pupil is a complex and 

polystructural phenomenon which important component is speech culture. Forming 
national language young personality is one of the urgent issues of the present; the 
ecology of the Ukrainian language as a condition of this process is not only a 
philological, pedagogical, but also a social problem: it is in one way or another 
connected with the most diverse types of communication. As the speech situation in 
the educational practice largely determines the general state of the Ukrainian literary 
language, the ecology of the Ukrainian language takes responsibility for the process 
of forming the national-language personality. Therefore, one of the tasks is to 
preserve the identity of the Ukrainian language, to fight for the standardization of the 
speech of the junior pupils the expediency and correctness of using linguistic means, 
to protect the Ukrainian language from errors and Russian borrowings, from 
excessive use of Anglicisms and foreign terms, to free it from the Ukrainian-Russian 
interferened mixture and excessive linguistic patterns. Observing the linguistic 
pedagogical environment within a number of Ivano-Frankivs’k schools (2018-2021) 
gave grounds for concluding that the level of Ukrainian speech (both oral and 
written) is mostly average, and even low. The analysis of the results of the study 
showed that a large percentage of errors (89%) was caused by the interference 
phenomena due to the intensive influence of the Russian language on the Ukrainian 
language. Adding ecological aspects to the linguistic environment should become one 
of teachers’ priority tasks. Concerning this, the work aimed at forming the culture of 
Ukrainian primary school pupils’ speech gains a special significance. Teachers are 
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called to always take care of the junior pupils’ language culture, to motivate them to 
self-improvement in the area of the normative language proficiency, to work on 
correcting their mistakes.  

Forming national language young personality is one of the urgent issues of the 
present; the ecology of the Ukrainian language as a condition of this process is not 
only a philological, pedagogical, but also a social problem: it is in one way or another 
connected with the most diverse types of communication. Adding ecological aspects 
to the linguistic environment should become one of teachers’ priority tasks. 
Concerning this, the work aimed at forming the culture of Ukrainian primary school 
pupils’ speech gains a special significance. Teachers are called to always take care of 
the junior pupils’ language culture, to motivate them to self-improvement in the area 
of the normative language proficiency, to work on correcting their mistakes. 
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KAPITEL 10 / CHAPTER 10 
ANALYSIS OF THE RANGE, SOCIO-ECONOMIC AVAILABILITY AND 
CONSUMPTION OF ANTISEPTIC MEDICINES FOR THE TREATMENT 

OF PAIN ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF UKRAINE 
АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДОСТУПНОСТІ ТА СПОЖИВАННЯ 

АНТИСЕПТИЧНИХ  ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ БОЛЮ В ГОРЛІ НА 
ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-008 
 

 
Вступ 

 
Біль в горлі - надзвичайно поширена патологія, яка змушує пацієнтів 

звертатися за допомогою до лікарів загальної практики, вузьких спеціалістів, а 
також вдаватися до самолікування. Ця скарга домінує при гострих інфекційних 
захворюваннях ротоглотки (фарингіт, тонзиліт), а також часто супроводжує 
неспецифічні інфекції верхніх дихальних шляхів або гострі респіраторні вірусні 
інфекції (ГРВІ) [1, 2]. 

Біль у горлі є превалюючим симптомом при гострих інфекційних 
захворюваннях ротової частини глотки (фарингіт, тонзиліт) і нерідко є 
головним при неспецифічних інфекціях верхніх дихальних шляхів або гострих 
респіраторних вірусних інфекціях. В Україні на ГРІ щорічно хворіють 10-14 
млн. осіб, що становить 25-30% усієї захворюваності та близько 75-90% 
інфекційної захворюваності. 

Згідно з дослідженнями, проведеними в Великобританії, щорічно діагноз 
ангіни або гострого фарингіту ставлять дев'яти з кожних ста осіб, які 
звернулися до лікаря. Близько 5% всіх звернень до лікаря викликані болем в 
горлі. У Великобританії це третя по частоті скарга, з якою доводиться мати 
справу лікарям загальної практики. 

Мета даної роботи: аналіз асортименту, оцінка cпоживання та 
доступності лікарських засобів (ЛЗ) для лікування болю в горлі на 
фармацевтичному ринку України за 2018-2020 роки. 

Для досягнення поставленої мети дослідження в роботі були використані 
методи маркетингового аналізу ринку та фармакоепідеміологічний метод ˗ 
АТС/DDD-методологія. 
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Аналіз асортименту лікарських засобів групи R02A «Препарати, які 
застосовуються при болю в горлі» на фармацевтичному ринку України про-
водили протягом 2018–2020 рр. за даними інформаційно–пошукової системи 
«Фармстандарт» компанії «Моріон», що дозволяє аналізувати аcортимент, 
середні роздрібні ціни, кількість реалізованих упаковок ЛЗ за певний рік [3]. 

Дані щодо споживання ЛЗ у конкретному регіоні або у рамках певної 
популяції зазвичай представляють як кількість DDDs/1000 жителів/добу. 
Розрахунки проводили за наступною формулою [4]: 

DDDs /1000 жителів/добу =      DDDs×1000   
 чисельність популяції ×365 

де DDDs – кількість DDD, яка була прийнята пацієнтами певної території 
за досліджуваний період часу. 

Для аналізу соціально–економічної доступності ЛЗ розраховано показник 
адекватності платоспроможності (Са.s.), що показав частку заробітної плати, 
яка витрачалася на придбання ЛЗ на курс лікування 5-7 днів (відповідно до 
інструкції з медичного використання). Показник адекватності 
платоспроможності розраховували за формулою:  Ca.s. = P/ Wa.w.Х 100 %, де P 
– середньозважена ціна однієї упаковки ЛЗ за рік; Wa.w. – середня заробітна 
плата за рік. Розмір середньої заробітної плати в Україні знаходили за 2018–
2020 роки за даними сайту www.ukrstat.gov.ua   

Усі препарати за торговими найменуваннями (ТН) антисептиків були 
розділені на три категорії: високодоступні, значення показника адекватності 
платоспроможності (Ca.s.) яких було менше 5 %, середньодоступні (Ca.s. 
більше 5 % і менше 15 %) і малодоступні (Ca.s. більше 15 %) [5]. 

 
 

10.1. Аналіз асортименту препаратів для лікування болю в горлі  
 

Першим етапом даного дослідження став аналіз асортименту ЛЗ групи 
R02A  «Препарати, які застосовуються при болю в горлі», що були 
представлені на фармацевтичному ринку України протягом 2018-2020 рр. 

Результати аналізу вищезазначених ЛЗ на фармацевтичному ринку 
України у 2018-2020 роках наведені в таблиці 1. 

При аналізі фармацевтичного ринку України ЛЗ з фармакотерапевтичної 
групи «Препарати, які застосовуються при болю в горлі» за період з 2018 по 
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2020 роки було встановлено 14 МНН ЛЗ, що представлені в таблетках, 
пастилках, льодяниках та спреях. У 2018 р. було нараховано 179 ТН, з яких 118 
– вітчизняного виробництва, а 61 – іноземного.  У 2019 р. на фармацевтичному 
ринку України виявлено 167 ТН, з яких 106 – вітчизняного виробництва, а 63 – 
іноземного. У 2020 р. на фармацевтичному ринку України нараховано 194 ТН, з 
яких 119 – вітчизняних, а 77 – іноземних виробників.  

Отримана динаміка кількості ТН ЛЗ за виробниками показала, що кількість 
антисептичних засобів на ринку щороку незначно варіювала. Більшість 
антисептичних  препаратів були представлені в незначному асортименті  та 
мали вузький діапазон цін за упаковку для вибору ЛЗ. В найбільшій кількості 
ТН на фармацевтичному ринку були представлені більш доступні за ціною 
препарати групи R02A A20 Різні антисептики (від 150 ТН у 2018 р. – до 161 ТН 
у 2020 р.). 

 
Таблиця 1 - Аналіз асортименту препаратів, призначених для лікування 

болю в горлі на фармацевтичному ринку України за 2018-2020 роки 
№ 
п/п 

МНН 
препарату 

Період 
досліджень, 

рік 

Кількість 
ТН 

Виробники: 
вітч./іноз. 

Діапазон 
цін за 

упаковку, 
грн., min-

max 
1 R02A A01  

Амбазон 
 

2018 2 0/2 59,3-59,6 
2019 2 0/2 61,7-61,9 
2020 2 0/2 70,2-70,4 

2 R02A A02 
Декваліній 

2018 2 0/2 169,2-169,7 
2019 2 0/2 190,65-

200,7 
2020 2 0/2 232,3-235,3 

3 R02A A05  
Хлоргексидин 

2018 1 1/0 29,7 
2019 1 1/0 31,5 
2020 1 1/0 34,2 

4 R02A A06  
Цетилпиридиній 

2018 3 0/3 73,01-77,9 
2019 3 0/3 74,8-86,1 
2020 3 0/3 76,8-99,6 

5 R02A A16  
Бензалконій 

2018 2 0/2 72,8-75,2 
2019 2 0/2 78,07-102,8 
2020 2 0/2 76,9-92,2 

6 R02A A19  
Фенол 

2018 2 0/2 103,6-104,6 
2019 2 0/2 91,4-132,7 
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№ 
п/п 

МНН 
препарату 

Період 
досліджень, 

рік 

Кількість 
ТН 

Виробники: 
вітч./іноз. 

Діапазон 
цін за 

упаковку, 
грн., min-

max 
2020 2 0/2 96,6-148,5 

7 R02A A20 Різні 
 антисептики 

2018 150 52/98 3,91-169,7 
2019 140 54/86 0,5-132,7 
2020 161 61/100 0,72-531 

8 R02A A50 
Хлоргесидин, 

комбінації 

2018 2 0/2 58,9-62,1 
2019 2 0/2 67,8-77,5 
2020 1 0/1 69,1 

9 R02A A51 
Декваліній, 
комбінації 

2018 7 5/2 33,6-135,3 
2019 7 5/2 35,1-139,2 
2020 14 12/2 6,3-169,8 

10 R02A B03  
Фузафунгін 

2018 1 0/1 17,3 
2019 1 0/1 11,3 
2020 1 0/1 111,2 

11 R02A B30  
Граміцидин 

2018 1 0/1 212,44 
2019 1 0/1 216,85 
2020 1 0/1 216,85 

12 R02A X01  
Флюрбипрофен 

2018 1 0/1 58,8 
2019 1 0/1 64,2 
2020 1 0/1 7,3 

13 R02A X09  
Інші препарати 

2018 3 0/3 46,7-135,36 
2019 3 0/3 51,97-

153,14 
2020 3 0/3 16,4-52,67 

14 R02A B52  
Тиротрицин, 
комбінації 

2018 1 0/1 97,3 
2019 1 0/1 11,6 
2020 1 0/1 121,2 

Усього препаратів на 
ринку для лікування 

болю в горлі 

2018 179 58/118 0,1-296,95 
2019 167 60/108 0,5-336,94 
2020 194 74/121 0,72-531,00 

 
Основними представниками закордонних виробників антисептичних 

засобів були Індія (35 ТН ЛЗ), США (25 ТН ЛЗ), Словенія (16 ТН ЛЗ), 
Німеччина (13 ТН ЛЗ), Великобританія (20 ТН ЛЗ), Швейцарія (11 ТН ЛЗ).  

Ціни на препарати іноземного виробництва щороку збільшувались, а ціни 
на препарати вітчизняного виробництва були значно нижчі, що з економічної 
точки зору є важливим для вибору пацієнтам препарату. 
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10.2. Аналіз соціально-економічної доступності препаратів для лікування 
болю в горлі  

 
Результати оцінки соціально-економічної доступності ЛЗ для лікування 

болю в горлі, розраховані за показником Ca.s. наведені в таблиці 2. 
 

Таблиця 2 - Показники доступності препаратів для лікування болю в горлі 
№ 
п/п 

МНН 
препарату 

% кількості ТН за показником Ca.s. 
Категорія  

доступності 
2018 р 2019 р 2020 р 

1 Амбазон Високодоступні 100 100 100 
2 Декваліній  Високодоступні 100 100 100 
3 Хлоргексидин Високодоступні 100 100 100 
4 Цетилпиридиній Високодоступні 100 100 100 
5 Бензалконій Високодоступні 100 100 100 
6 Фенол Високодоступні 100 100 100 
7 Різні 

 антисептики 
Високодоступні 100 100 100 

8 Хлоргесидин, 
комбінації 

Високодоступні 100 100 100 

9 Декваліній, 
комбінації 

Високодоступні 100 100 100 

10 Фузафунгін Високодоступні 100 100 100 
11 Граміцидин Високодоступні 100 100 100 
12 Флюрбипрофен Високодоступні 100 100 100 
13 Інші препарати Високодоступні 100 100 100 
14 Тиротрицин, 

комбінації 
Високодоступні 100 100 100 

 
Отримані результати показали, що протягом всього досліджуваного 

періоду всі антисептики для лікування болю в горлі були високодоступними на 
курс лікування, оскільки вартість курсу лікування склала менше 5% від 
середньої заробітної плати в Україні.  

Отже, лікарські засоби для лікування болю в горлі на фармацевтичному 
ринку України у 2018-2020 рр. були представлені високодоступними 
препаратами, доступність яких протягом трьох  років склала 100% 
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10.3. Оцінка обсягів та структури споживання лікарських засобів для 
лікування болю в горлі  

 
Антисептичні препарати, що призначають для лікування болю в горлі за 

міжнародною АТС класифікацією належать до групи R02A. Одним із 
кількісних показників, що характеризує тенденції у лікуванні хворих з болем в 
горлі, є рівень споживання антисептичних ЛЗ, аналіз якого проводили за 
показником DDDs/1000 жителів/день (DID).  Результати аналізу споживання 
антисептичних лікарських засобів наведені у таблиці 3. 

 
Таблиця 3 - Результати дослідження споживання антисептиків для 

лікування болю в горлі на фармацевтичному ринку України  
№ 
з/п 

АТС-код та МНН препарату DDDs/1000 жителів/день (DID) 
2018 р. 2019 р. 2020 р. 

1 R02A A01 Амбазон 0,018 0,018 0,018 
2 R02A A02 Декваліній 0,097 0,089 0,073 
3 R02A A05 Хлоргексидин 0,0017 0,0021 0,0023 
4 R02A A06 Цетилпиридиній 0,00049 0,00083 0,00091 
5 R02A A16 Бензалконій 0,00011 0,00035 0,00044 
6 R02A A19 Фенол 1,44 1,42 1,34 
7 R02A A20 Різні антисептики 12,25 12,31 12,51 
8 R02A A50 Хлоргексидин, 

комбінації 0,00002 0,00002 0,00018 

9 R02A A51 Декваліній, 
комбінації 0,024 0,020 0,021 

11 R02A B30 Граміцидин 0,0081 0,010 0,011 
12 R02A B52  

Тиротрицин, комбінації 0,015 0,014 0,013 

13 R02A X01 Флюрбипрофен 0,017 0,017 0,018 
14 R02A X09 Інші препарати 0,097 0,084 0,073 

Загальне споживання 13,97 13,99 14,08 
 

Аналіз динаміки споживання в Україні показав, що протягом 2018-2020 рр. 
загальне споживання всіх препаратів становило відповідно 13,97 DID (2018 р.); 
13,99 DID (2019 р.); 14,08 DID (2020 р.). 

За три роки показники споживання даної групи препаратів незначно 
зростали. Аналізуючи отримані результати, можна зробити висновок, що 
найбільш споживаним препаратом  протягом 2018-2020 рр. були  препарати 
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МНН Різні антисептики (R02AA20). Серед даного МНН найбільшим попитом 
для населення протягом трьох років користувалися спрей Інгаліпт-Н 
виробництва «Мікрофарм» (Україна), показники споживання його склали  2,07-
1,85 DID, спрей Хлорофіліпт, виробництва  «Здоров’я» (Україна) – 2,03-1,6 
DID, а також спрей Ангілекс, виробництва «Здоровʼя» (Україна) 0,86-0,84 DID. 

На другому місці за обсягами споживання знаходяться препарати, фенолу 
(1,44-1,34 DID), а на третьому – препарати деквалінію, комбінації (0,024-0,020 
DID). 

Таким чином, серед антисептичних лікарських засобів для лікування болю 
в горлі, представлених на фармацевтичному ринку України протягом 2018-2020 
рр. більш споживаними були препарати МНН «Різні антисептики». Найбільшим 
попитом у населення України користувалисяя препарати вітчизняного 
виробництва «Інгаліпт-Н», «Хлорофіліпт» та «Ангілекс». 
 
 
Висновки 

 
1. Антисептичні засоби для лікування болю в горлі на фармацевтичному 

ринку України за 2018-2020 роки були представлені на основі 14 МНН від 179 
до 194 ТН ЛЗ здебільшого препаратами іноземних виробників, кількість яких 
щороку зростала. Більшість препаратів були представлені в обмеженому 
асортименті та мали вузький діапазон цін за упаковку для вибору ЛЗ. 

2. Оцінка соціально-економічної доступності антисептичних засобів для 
лікування болю в горлі показала, що за досліджуваний період вартість курсу 
лікування для всіх антисептичних засобів, представлених на фармацевтичному 
ринку України протягом 2018-2020 років, була високодоступною для населення 
України. 

3. Оцінка споживання антисептиків для лікування болю в горлі за 
показником DDDs/1000 жителів/день на фармацевтичному ринку України за 
2018-2020 роки показала, що найбільші обсяги споживання в Україні (12,25-
12,51 DID) мали ЛЗ МНН «Різні антисептики» (R02AA20). Серед них 
найбільшим попитом у населення України користувалисяя препарати 
вітчизняного виробництва «Інгаліпт-Н», «Хлорофіліпт» та «Ангілекс». 
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KAPITEL 11 / CHAPTER 11 
RISKS OF INCREASING ANTHROPOGENIC IMPACTS IN THE RIVER 
BASINS OF THE CARPATHIAN REGION DUE TO GLOBAL CLIMATE 

CHANGE 
РИСКИ РОСТА АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В БАССЕЙНАХ РЕК КАРПАТСКОГО РЕГИОНА 

ПРИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ КЛИМАТА 

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-026 
 
Introduction and problem statement 
Water is the most common of the natural resources and this forms a 

misconception about the inexhaustibility and general availability of water resources. 
However, there is very little fresh water suitable for human consumption and for the 
functioning of most freshwater ecosystems, and its share in total water reserves is 
only 2.53%. According to independent estimates, 40% of the world's population will 
face a global water shortage by 2030, and in the period 2035-2045, the amount of 
fresh water consumed by mankind will be equal to its resources [1]. 

Factors such as land use, population growth, water pollution and climate change, 
which are major global challenges to human existence and biodiversity on Earth, are 
increasingly affecting the quality of water resources around the world. Even slight 
warming leads to serious problems, namely the area of glaciers decreases, sea levels 
rise, severe storms, tornadoes, heavy floods and droughts become more frequent. 

Water quality is affected not only by anthropogenic load, but also by natural 
conditions. The signing of the UN Framework Convention on Climate Change by 175 
countries shows that these changes are a significant threat to the environment and 
economic development. Analysis of previous research indicates a lack of knowledge 
about long-term climate change and its consequences for the Carpathian region. 
Therefore, it is very important to determine the dependence of quality indicators of 
surface waters on the influence of natural factors and their changes over time [2]. 

Presentation of the main material and research results 
In modern conditions, there is a rapid growth of anthropogenic activity 

associated with the development of industry and significant use of water resources. 
Climate change, which has taken place in recent decades, affects the water regime of 
the Stryi River basin, which determines the feasibility of taking certain measures to 
preserve and restore water resources for water consumption and water use of the 
population. The quality of natural watercourses in the Carpathian region is 
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deteriorating due to excessive water use and discharge of insufficiently treated return 
water. As a result, there is pollution, littering, depletion of water resources, 
degradation of river ecosystems. 

The above-mentioned climatic features of the Stryi river basin determine its 
thermal regime, which, due to its vertical zonation, is significantly different 
territorially. In the mountainous part of the basin at the sources of streams and 
springs, the water temperature in July does not exceed 4–9° С and only when moving 
away from the source does it approach the maximum possible values under favorable 
climatic conditions. It is known that air temperature determines the temperature of 
water bodies and affects the quality characteristics of the hydroecosystem [2, 3]. 

Most of the physical properties of water, chemical and biological processes that 
take place in it depend on temperature. The flow temperature directly affects the 
entire aquatic ecosystem. Significant changes in water temperature can adversely 
affect the life cycle and spatio-temporal distribution of different aquatic organisms. 
An increase in water temperature affects the kinetics of the chemical reaction and 
water quality indicators. It is likely that global warming will change the temperature 
of freshwater ecosystems, so it is necessary to assess the potential impact of global 
climate change on the state of surface water resources. 

Increasing the temperature changes the quantity and quality of water, and can be 
different between large and small pools. Potential changes in temperature and 
precipitation cannot be evenly distributed over large catchments basins, regional and 
local levels, and the degree of urbanization must be taken into account when studying 
the effects of climate change on protection of water resources. Increasing volumes of 
agricultural production in recent years have exacerbated the problem of pollution of 
natural waters by runoff from fields, forests and livestock lands.  

Pollutants enter water bodies not only with concentrated discharges of industrial 
and agricultural enterprises or urban wastewater treatment plants, a significant part of 
their receipt is due to the washing away of pollutants from catchment areas. Often the 
general state of pollution of rivers and reservoirs is formed by dispersed sources. In 
contrast to concentrated effluents, which at least in principle can be controlled and 
regulated, diffuse pollution of water bodies is practically not subject to direct control 
and restriction. Prolonged exposure to pollutants leads to the simplification of the 
ecosystem, the impoverishment of the species composition of fauna and flora, as well 
as causes an increase in morbidity and deterioration of quality of life [4]. 

The growth of urbanization and population leads to the fact that the 
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anthropogenic load on water bodies is constantly increasing. High population density 
and significant industrial potential contribute to the fact that urban areas are 
becoming the predominant sources of pollution of water bodies [5]. This pattern 
determines the progressive pollution of water bodies on the one hand and the growing 
need for sanitary and environmental control of water bodies - on the other. Analysis 
of the dynamics of river flow, environmental indicators and channel process within 
the Carpathian region is necessary to assess and study the effects of these factors on 
the state of the adjacent river network [6, 7]. 

Surface wastewater from construction sites, residential areas and roads, which 
are formed as a result of rainfall, snowmelt and irrigation, are characterized by 
heterogeneity of composition, extremely heavy contamination with petroleum 
products and are mostly not treated with wastewater. They bring to the watercourses 
chemical impurities in the form of suspended, emulsified and dissolved substances of 
inorganic and organic composition, having different particle sizes and physical and 
mechanical properties, which are determined by their artificial origin. 

The development of settlements, especially cities in the mountainous part of the 
Stryi river basin, is limited by geomorphological conditions. Development of sites for 
construction on the slopes requires their terracing, planning of horizontal sites, 
changing the paths of surface and underground runoff and deforestation. The growth 
of buildings under such conditions is sometimes carried out in the absence of 
treatment facilities (city of Turka) and wastewater directly enters the channel flow 
(Fig. 1). 

Significant factors of technogenic impact on the natural waters of the Stryi river 
basin are agricultural lands, livestock complexes, manure storages, warehouses of 
plant protection products and mineral fertilizers. All this, as well as inefficient 
technologies of agricultural production, negatively affects the condition of soils, 
encourages their erosion, degradation and pollution, causing the entry of their 
components into natural waters. 

The allocation of land for dachas and gardens within the coastal strips of small 
rivers became significant, the coastal vegetation was destroyed, and the shores were 
plowed almost to the water's edge. This led to rapid siltation and shallowing of rivers. 
Particularly threatening is the pollution of rivers by agricultural and other enterprises 
with inefficient treatment plants or without them at all. More than 30% of fertilizers 
and other chemicals introduced into the soil are leached into rivers as their total 
runoff decreases. The processes of waterlogging and siltation have significantly  
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Fig. 1. Construction of the city of Turka on the slopes of the mountains, which is 

not equipped with systems for collecting and treating sewage [8] 
 
accelerated, causing an increase in reed and cattail plants, which during transpiration 
increase irreversible water loss and lead to fish death [6, 7]. 

Our field research showed significant violations of the requirements of the 
Water Code of Ukraine. In some settlements, namely the city of Turka, the towns of 
Slavske and Skhidnytsia and the villages of Korchyn, Krushelnytsia, Pidhorodtsi, and 
Tukhlia, lands are being plowed on the coastal protection strips, residential buildings, 
cattle stables, latrine pits, natural dumps and other potential sources of pollution are 
located. Settlements located on low terraces are at risk of floods and are a source of 
surface and groundwater pollution (Fig. 2). 
These factors of man-made impact, which cause the formation of linear erosion cuts 
on sloping watersheds, lead to the removal of hundreds of thousands of tons of 
mineral and organic nutrients annually from plowed areas in the river basin, the 
losses of which are compensated by fertilizer application only 20-25%. The use of 
fertilizers and other methods of chemicalization has a significant impact on the 
environment and natural waters in particular, so now an important issue is to monitor 
the activities of farms and other agricultural producers in the Stryi River basin. 

During active tillage, surface waters receive effluents with a high content of 
nitrogen and phosphorus, caused by leaching into the reservoirs of mineral and 
organic fertilizers from the surrounding agricultural lands. This leads to an increase in  
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Fig. 2. Elongated buildings of the village of Tukhlya along the river valley and 

the location of houses directly near the riverbed and in the floodplain terraces of 
the Opir River [10] 

 
the content of nitrites and nitrates, as well as the accumulation of phosphates and 
ammonium nitrogen. Biogenic elements (nitrogen and phosphorus) enter the river 
system mainly from arable land, pastures and manure storages of livestock complexes 
[9]. 

Important anthropogenic factors that affect the chemical composition of natural 
waters of the basin are wastewater from areas of untreated wastewater discharges. 
Household wastewater significantly pollutes the catchment area. Along the banks of 
the river Stryi, according to the Regional Water Management, there are 58 
settlements. The river Stryi and its tributaries pass through the cities of Turka, Skole, 
Stryi, Zhydachiv, the towns of V. Synyovydne and Skhidnytsia, as well as dozens of 
rural settlements.  

The mountainous part of the basin has about 104 thousand inhabitants, and the 
total volume of treatment is only 1.7 million m3 of wastewater, compared to Lviv, 
where with 760 thousand inhabitants 179.5 million m3 of wastewater is treated. These 
data do not take into account the number of tourists and vacationers. Domestic 
effluents of these areas are almost not treated in accordance with modern 
environmental requirements. This is due to the deterioration of the technical 
condition of existing treatment facilities, lack of funds for their repair and 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-41-4 121 

reconstruction, as well as violation of the environmental regime of coastal protection 
zones [11]. 

Landfills of solid domestic and industrial waste, which form anthropogenic 
aquifers on the territory of their storage, have the most negative impact on surface 
and groundwater. The main source of pollutants in groundwater is a complex in its 
toxicity filtrate, which is formed under aerobic conditions in landfills as a result of 
fermentation and humification of organic matter. It contains ions of ammonium, 
chlorine and high concentrations of macrocomponents of heavy metals (zinc, lead, 
nickel, chromium, cadmium and others), the content of which is a few grams per 1 
liter [6]. 

As of 01.01.2020, there were 14 landfills in the basin, which cover an area of 
14.35 hectares, which is 2.4% of the territory of the regional indicators [12]. The 
biggest threat is posed by numerous spontaneous solid waste landfills (SWL). Taking 
into account the indicators of recent years, we see a clear trend towards increasing the 
amount of waste in the Stryi river basin. A significant amount of waste is not 
transported to organized storage sites, but is simply dumped directly on the banks of 
rivers, where many natural dumps have appeared. Floods wash away garbage into the 
rivers, deteriorating water quality (Fig. 3). Currently, SWL are a significant factor in 
the negative impact on natural water quality. 
Our studies of the hydrochemical composition of surface waters in the basin of the 
river Stryi allow us to conclude that at present there is no stable excess of pollutants 
relative to the MPC. This is facilitated by the processes of natural self-purification, 
namely the totality of all natural processes in polluted waters, aimed at restoring the 
original properties and composition of water, which include mixing, precipitation, 
decomposition and transformation of substances that pollute water bodies [13, 14]. 

All reservoirs are subject to natural self-purification, in which pollution is 
destroyed to simple compounds that enter the general biotic cycle. The most active 
processes of self-purification take place in rivers in the presence of water flow. With 
a stronger flow and even a considerable width and depth of the river, it copes more 
successfully with pollution. With the regulation of the river flow by the dam, its 
regime changes, which becomes close to the regime of lakes. The main features of 
regime change in lake-type reservoirs are reduced to slowing down flow velocities 
and level regulation, and reservoirs are a settling storage system that accumulates 
substances and energy. Regulation regulates the regime of the reservoir, which affects 
the nature of biological processes that take place in it (overgrowth, algal bloom,  
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Fig. 3. Consequences of washing away of natural dumps after flooding in the 

floodplain of the river Stryi near the village of Tyshivnytsia 
 
accumulation of biomass of aquatic organisms), and, accordingly, the quality of 
water. 

It is very difficult to find an unambiguous answer to the question of the future of 
Ukraine's water resources. Different forecasts, even with the same baseline data, may 
show quite the opposite results, but current research suggests a significant impact of 
climate change on Ukraine's water resources. General trends of warming, which will 
be accompanied by rising air temperature, evaporation, reduced rainfall are 
threatening water sources, and therefore the study of changes in quantitative 
characteristics of water resources of Ukraine under the influence of climate change is 
extremely relevant for further adaptation [1]. 

 
Conclusions 
The results obtained in this study indicate that climate change will have a 

significant impact on Ukraine's water resources. Since the main source of water 
resources in Ukraine is surface water runoff, the impact of climate on this category of 
natural waters is most often manifested in the formation of two opposite forecasts, 
namely: 

- tendency to reduce water runoff from the territory of Ukraine and reduce  
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stocks of local water resources; 
- increase in water runoff in certain seasons and months of the year in different 

areas, the formation of catastrophic flooding and floods; 
- the water sector of Ukraine will face the problem of the destructive impact of 

water in connection with the strengthening of the flood regime of rivers, especially in 
the Carpathian region. 
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KAPITEL 12 / CHAPTER 12 
LITERATURE AS A FACTOR OF SPIRITUAL DEVELOPMENT OF 

FUTURE PROFESSIONALS 
ЛІТЕРАТУРА ЯК ФАКТОР ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІЙНИХ ФАХІВЦІВ  

DOI: 10.21893/2709-2313.2021-07-06-033 
 
Introduction 
The article is devoted to the importance of Ukrainian and foreign literature for 

legal science and applied mathematics, as well as scientific approaches to identify the 
main problems of interdisciplinary relations. Particular attention is paid to the tasks 
of legal science and applied mathematics, innovative areas of research, as well as the 
formulation of conclusions and proposals aimed at improving the results of legal and 
applied research of interdisciplinary links. 

Writers of world importance have always been the pinnacle of the culture of 
their time. Having great erudition, creatively reworking the best achievements of 
world literature, Ukrainian artists set themselves certain tasks: their translations 
sought to make the literature of different countries part of Ukrainian culture. In their 
work, writers reflect the phenomena and trends that seem to them the most valuable 
for the development of advanced thought, the most relevant and necessary for today. 
Thus, they combine the accuracy and honesty of scientists with the strength and 
temperament of publicists, who always set themselves urgent tasks. Artists of the 
word generalize life phenomena, create typical images, while showing their attitude 
to events. 

Analysis of recent research and publications  
Organically complement the work on operational general scientific, disciplinary 

and interdisciplinary methods and technologies of labor research O. Adamenko, S. 
Arkhipova, V. Ivanov, O. Manaev and others. They determine the tactics of 
interdisciplinary research, approaches to solving specific research problems, provide 
reliable knowledge, formulate objectively determined characteristics and balanced 
evaluation characteristics. 

Fundamental studies on the history of Ukrainian literature are the works of M. 
Wozniak, M. Hrushevsky, S. Efremov, M. Zerov, V. Radzykevych, D. Chizhevsky 
and generalizing works of modern scientists: T. Gaev, O. Gnidan, Z. Hook, M 
Naenka and others. 
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 Метhоdics of the investigation  
The study used a set of methods: theoretical (analysing scientific sources, 

comparison and classification, synthesis of scientific research results, generalization, 
and systematization of scientific data; empirical (observing, questioning, 
interviewing, conversation), etc., as well as the author’s own experience; with the 
help of the statistical methods processing the research results was carried out. 

Results of the investigation  
The significance of the writer, his work, and hence literature, is manifested in 

how truly expressed the interests and dreams of the people. Artistic creativity must 
serve people, because it is from literary canvases that we learn about the past, about 
the present, we see human dreams. 

Literature is based on humanistic principles, affirms eternal universal values; 
thus it is close and extremely necessary to people. Writers in different genres of 
works show different segments of the population, reveal the talent of the common 
man, glorify working people, instill interest in their own history, love for their 
homeland, parents, neighbors, fraternal peoples. Literature supports people in 
difficult moments of life, inspires feats for the sake of others, adds strength in 
overcoming life's troubles, points the way to solving important problems. This makes 
it valuable for every nation. 

During its centuries-long history, the Ukrainian people have created highly 
fiction, which occupies a worthy place in world culture. Ukrainian literature has great 
socio-political, cognitive and educational value, because it shows the history of the 
people, their struggle against social and national oppression, the struggle for freedom 
and happy life. The literature truly reflects the social reality: the various stages of 
people's lives, their hopes and aspirations [5]. 

Thus, pedagogical science and literary creativity have a common core - man as 
the main subject of study. The formation of man in all the variety of manifestations 
of this process became the subject of understanding and reflection in the literature 
long before the emergence of relevant psychological and pedagogical theories. And 
the phenomenon of upbringing goes back to the roots of antiquity, when there was 
neither the first nor the second, so it serves as an ontological foundation for clarifying 
the points of contact between historical and pedagogical science and literary 
creativity. Combining the cognitive and value attitude of man to the world, literary 
works convey his holistic worldview, reflect the aesthetic perception of pedagogical 
realities in artistic images. Therefore, scientists naturally raise the question of 
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"pedagogical consciousness of writers", because their works perform a "teacher's 
role", didactic functions, which are manifested in a powerful influence on the 
education and upbringing of the individual [6, p. 8-10]. 

Fiction should be recognized as an important and unique kind of pedagogical 
and historical-pedagogical sources, because its works have socio-educational 
significance, aesthetically reflect and at the same time form the consciousness, 
mentality, behavior of the individual. This is manifested and ensured by their 
significant functionality in the accumulation, preservation and transmission from one 
generation to another of moral, social and national values that reflect the worldview, 
ideals and aspirations of all people and individual social groups. 

Works of art as a component of the socio-cultural space of a certain era 
naturally and comprehensively convey its spirit, tastes, values, which provides an 
important basis for a deep understanding of the educational and pedagogical process 
and its inherent norms of behavior, consciousness, social ties, interpersonal 
relationships and interests, aspirations. etc. The comparison of models of educational 
and pedagogical relations and personal images presented by historical and 
pedagogical science and different genres of literature gives grounds for their 
consideration and use as a kind of informative source and means of understanding 
individual ideas to improve the process of education and training and development of 
pedagogical thought in general. 

Looking ahead, we note that in the process of research revealed many examples 
when created by writers, including writers-teachers, cognitive images, models of 
personal behavior and interpersonal relationships allow to see completely new, still 
unknown or little known in the scientific field, which are pedagogical phenomena. 
research interest and after theoretical comprehension have prospects for practical 
implementation. 

Fiction of Ukrainian and foreign literature should be recognized as an important 
and unique kind of pedagogical and historical-pedagogical sources, because her 
works have socio-educational significance, aesthetically reflect and at the same time 
form the consciousness, mentality, behavior of the individual. This is manifested and 
ensured by their significant functionality in the accumulation, preservation and 
transmission from one generation to another of moral, social and national values that 
reflect the worldview, ideals and aspirations of all people and individual social 
groups. 

Works of art as a component of the socio-cultural space of a certain era 
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naturally and comprehensively convey its spirit, tastes, values, which provides an 
important basis for a deep understanding of the educational and pedagogical process 
and its inherent norms of behavior, consciousness, social ties, interpersonal 
relationships and interests, aspirations. etc. The comparison of models of educational 
and pedagogical relations and personal images presented by historical and 
pedagogical science and different genres of literature gives grounds for their 
consideration and use as a kind of informative source and means of understanding 
individual ideas to improve the process of education and training and development of 
pedagogical thought in general. 

Literary creativity is interpreted as a complex integrative phenomenon of the 
artist's work to create works that reflect his worldview and interpretation of reality or 
imaginary world in specific images, phenomena, objects, qualities, patterns of 
behavior, mental states and knowledge. In structural terms, literary creativity is an 
activity process that involves setting a task, formulating a plan, its implementation 
and presentation of the finished product - a social and value work. Literary work as a 
new, original, original, socially significant product, as a manifestation and result of 
creative self-realization, self-actualization of the writer, intended for public 
consumption, which is manifested in assessments of its value in professional and 
professional environment and differentiated in social, age, aesthetic dimensions 
readership. In the coverage of issues of education, upbringing and the formation and 
development of personality, this is reflected in the so-called. borderline literary 
genres, which in different proportions synthesized artistic, scientific, didactic 
semantic elements and styles of presentation. 

In literary studies, culturology, and other related sciences, along with the 
concept of "literary process", the concept of "literary movement" is used, which also 
has no clear interpretation, in particular in representative academic publications, so it 
is even more definite. Authors of case studies often use these concepts as 
synonymous, although in reality they denote different phenomena. Given the 
scientific experience of literary studies and related sciences that study the 
development of social movements, its component literary movement is defined as 
literary activity and collective organized and purposeful or spontaneous actions, 
actions of writers and public figures, guided by certain common ideas, motives, 
aspirations, direct them to achieve certain literary and artistic goals and objectives. 
Thus, the conditional integrity and purposefulness of the literary movement, which 
usually unites and consolidates like-minded people, distinguishes it from the literary 



The development of the socio-cultural sphere and the health care system in modern society ‘ 2021            Book 7. Part 6 

 MONOGRAPH                                                                                                      ISBN  978-3-949059-41-4 128 

process, which absorbs and represents all literary figures of a certain period and is a 
common expression of the history of literature. 

During this period, under the influence of the philosophy of positivism, the 
criterion of artistic and aesthetic level of literary works in the aspect we study 
become truthfulness, comprehensiveness, accuracy of depiction of typical 
educational and pedagogical phenomena and processes and human characters. The 
formation of personality, his professional and life choices, behavior and actions are 
determined by social origin, family and socio-cultural environment, the influences of 
social life. The image of the individual as a part of a certain social stratum leads to 
simplification, standardization of artistic images. Under conditions of weakening the 
lyrical flow, the artistic comprehension of the problems of education, upbringing, and 
the formation of characters is transferred to epic and prose genres — novels, short 
stories, and short stories. Universal values become a measure of distinction and 
depiction of "good" and "evil". 

Fiction is an art form that is one of the most powerful means of human 
cognition, a tool for influencing reliability. It is literature that develops a person's 
consciousness, his feelings, will, psyche, forms a human character - therefore, creates 
a personality. Each science has one or only subject of research, but it seems that there 
are two - law and the state, that is, two social phenomena quite different in their 
properties. The state is one of the organizations of society and in this regard can be 
considered as a special form of self-organization of society, which is impossible 
without literature. The current state of development of the structure of legal science, 
as philosophy, sociology of law, literature, is characterized by their integration, 
interpenetration, concentration around certain state and legal problems, the creation 
of interdisciplinary scientific complexes, which corresponds to general trends in 
society and science in general. 

Therefore, along with legal activities, there are literary, production, spiritual, 
cultural and educational, political, organizational and managerial, research and other 
social activities. Let's try to explain some of these species. The interest of society in 
organizing and ensuring a higher standard of living requires its members to study in 
depth the factors that help achieve the goal, identify trends and patterns of 
development of society, forecasting ways of its development for the future. Such 
social needs have led to the existence of a research type of social activity, and with it 
the appropriate category of people - scientists who carry out research work. But there 
is another very important need for social existence, which provides for the presence 
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of a factor regulating the activities of all participants in social relations, based on 
their social status, opportunities to ensure interest and so on. Such a need for social 
life objectively causes the need for the existence of law, and with it the whole system 
of accompanying mechanisms, means and phenomena that ensure the functioning 
and development of law. This means that without the activities of legal institutions, 
lawyers, without the introduction of legal institutions and procedures, law in society 
can not function. Legal activity, thus, is aimed at the object of law, which ensures its 
functioning, regulatory impact on public relations, satisfies the social need for 
regulation (regulation, coordination, streamlining). 

Another area of jurisprudence is the formation of new legal disciplines of 
interdisciplinary nature: philosophy of law, sociology of law, psychology of law, 
legal political science, legal cybernetics, legal rhetoric, legal linguistics, legal 
semiotics, legal anthropology, legal logic, legal statistics and legal statistics. or, 
conversely, separation from jurisprudence as independent sciences of political 
science, political science and Ukrainian and world literature. 

As RA Kalyuzhny noted, if jurisprudence becomes a science, then science, it 
should be noted, is quite peculiar. After all, its role in society is never reduced to the 
function of cognition of legal phenomena. No matter how hard you try to eliminate 
doubts about the meaning of certain legal terms in order to avoid serious conflicts 
between individuals entering into legal relations, in the process of applying legal 
norms inevitably arise any ambiguities, contradictions or gaps that cause 
misunderstandings, arbitrariness of the parties. In addition, there is a constant need to 
maintain uniformity in legal norms and principles, to create a certain order in the 
action of different sources of law, to develop a strict hierarchy among them. All such 
tasks are designed to solve jurisprudence. This is its role and significance for the 
functioning and development of law [4, p. 139]. At the current level of development 
of the discussed problem to determine the methodological specifics of legal science is 
necessary mainly in hypothetical terms. It is possible that in the future, relevant 
research will allow us to conclude that there are no methodological features of 
jurisprudence, in addition to the traditionally defined specifics of its object. However, 
the opposite cannot be ruled out - the discovery of the originality of the science of 
law not only in comparison with the epistemological ideal of natural science 
research, but also with knowledge in other humanities [2]. It is clear that the study of 
logic by a lawyer can not replace special legal knowledge. However, it helps every 
future jurist to become a highly qualified specialist in his field. No wonder A. Connie 
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believed that an educated lawyer should be a person in whom general education 
precedes special education. And in the system of general education one of the leading 
places belongs to formal and logical training. 

Education as a process (educational process) in the context of our study is 
understood as an integral unity of education, training, development and self-
development of the individual, which under the statelessness of the Ukrainian 
community of Western Ukraine and purposeful policy of its denationalization 
individuality, identity and realization of national and cultural needs, rights and 
interests. 

The need to use modern pedagogical technologies is no longer in doubt. Today, 
the prospects for the development of world literature are associated with the 
introduction of innovative technologies: computer learning, dialogue (interactive) 
technologies, search activities. Modern education, ahead of social development, is 
rapidly mastering information technology. The mainstay of these technologies is the 
computer and its software, which have become an integral part of learning. 

Working with a computer should be perceived as an organic activating part of 
the cognitive process. Thanks to ICT there are significant changes in the educational 
process, and the main goal is the development of spiritual, intellectual and creative 
abilities of the individual, cognitive activity, awareness of moral values, which will 
later become capable of independent thinking, self-realization, decision-making, 
ability to work on solving important life problems. 

 The use of information and communication technologies during classes and in 
preparation for them provides a variety of work at all stages of learning: when 
explaining new material (demonstration and encyclopedic programs, Power Point 
presentations), when consolidating, repeating, training, intermediate testing, e-mail 
communication. , chat, teleconference); in independent work (various educational 
programs, electronic textbooks, manuals; independent search of materials, work on 
projects), during control of knowledge, abilities and skills (testing, creation of Web-
pages, protection of projects, remote communication via e-mail, Internet seminars, 
Internet Olympiads, etc.) [1]. 

Multimedia technologies perform an auxiliary function to achieve a greater 
effect in the perception and understanding of a literary work. Careful consideration 
should be given to the location, time, and appropriateness of the use of computer 
information. It should be noted that the forms of multimedia work have become 
commonplace and familiar in my practice, because to conduct such classes - it's 
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simple, enjoyable and effective [3]. The artistic model of education reveals a 
multifaceted essential picture of the process of formation of the child's personality, 
acquires the character of theoretical analysis, because it allows to study the patterns 
of its formation and formation in aspects of the global relationship of Man, Nature 
and Society. 

Thus, pedagogical science and literary creativity have a common core - man as 
the main subject of study. The formation of man in all the variety of manifestations 
of this process became the subject of understanding and reflection in the literature 
long before the emergence of relevant psychological and pedagogical theories. And 
the phenomenon of upbringing goes back to the roots of antiquity, when there was 
neither the first nor the second, so it serves as an ontological foundation for clarifying 
the points of contact between historical and pedagogical science and literary 
creativity. Combining the cognitive and value attitude of man to the world, literary 
works convey his holistic worldview, reflect the aesthetic perception of pedagogical 
realities in artistic images. 

 
Conclusions and the further research perspectives 
The literary process as a kind and component of the general social (historical) 

process is profile-oriented and personified, ie associated with artistic subjectivism 
(creative self-expression), so in many dimensions it is changeable, multifaceted, 
discursive. At the same time, it has quite clear parameters and a number of features 
that, evolving and transforming over the centuries, affirmed the longevity, continuity, 
heredity of the development of Ukrainian literature, its cultural and artistic identity 
and integrity. Given this postulate, in the context of our study, we note the 
expediency of studying the contribution to the Ukrainian artistic word not only of 
well-known literary centers, but also of individual regions. This approach not only in 
scientific and artistic terms, but also from ideological and ideological points of view 
testifies to the unity and unity of Ukrainian literature, its regional diversity and 
integrity, uniqueness and originality in the European and world cultural process. 
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