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АННОТАЦИЯ 

В работе делается попытка проанализировать внешнеполитические устремления российского импе-

ратора Павла I, за которым прочно закрепилась в историографии характеристика неуравновешенного, экс-

центричного человека. Автор стремиться показать, что все поступки императора были продиктованы аб-

солютно трезвым расчётом и выражали в первую очередь интересы на укрепление позиций Российской 

империи во внешней политике. 

ABSTRACT 

The paper attempts to analyze the foreign policy aspirations of the Russian Emperor Paul I, which is firmly 

entrenched in the historiography characteristic of the unbalanced, eccentric man. The author seeks to show that all 

the actions of the Emperor were dictated by absolutely sober calculation and expressed primarily interests in 

strengthening the positions of the Russian Empire in foreign policy. 
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Павел I – сложная и противоречивая фигура на 

российском престоле конца XVIII – начала XIX вв. 

Убийством Павла Петровича в современной исто-

риографии принято завершить эпоху дворцовых пе-

реворотов России. Долгое время к личности импе-

ратора и его деятельности относились достаточно 

предвзято, оценивая период его правления опира-

ясь в большей степени на сплетни и домыслы, и не 

предпринимая попыток осмыслить истинные мо-

тивы его поступков. 

К сожалению, отказаться от шаблонности вос-

приятия Павла I не удаётся и нам. Как справедливо 

заметил С.В. Мироненко: при изучении истории 

нельзя забывать о её многоликости. [2, с. 2-4] 

Возможно, что стремление понять «русского 

Гамлета», как часто называют Павла I, наконец, за-

ставит преодолеть стереотипы в исследованиях пе-

риода его царствования. 

Первыми, кто начал активно создавать образ 

российского императора как «неуравновешенной 

романтической натуры, склонной к безрассудным 

поступкам», были англичане. Связано это было с 

разрывом дипломатических отношений между Ан-

глией и Российской империей и сближением Бона-

парта и Павла I. Самым хрестоматийным событием, 

подтверждающим неуравновешенность россий-

ского самодержца, называют организацию так 

называемого «индийского похода». 

Как известно, Павел I, после своего восше-

ствия на престол, придерживался взглядов своей 

матери, Екатерины II, как во внутренней, так и во 

внешней политики. Это касалось и ограничения 

влиятельности Англии на морях, и осуждения про-

исходивших во Франции революционных измене-

ний. Павел I известен своими идеями о неприкосно-

венности абсолютной монархии. 

Вступив на престол в 1796 г. Павел Петрович 

объявил, что впредь Россия будет вести только обо-

ронительные войны. Российская империя вышла из 

первой антифранцузской коалиции, в которую 

вступила ещё при Екатерине II. Но успехи Франции 

на полях сражений заставили Англию, Австрию и 

Пруссию при помощи дипломатии приложить все 

усилия для вовлечения России в очередной союз 

против французов. 

По совместным договорённостям Англии, Ав-

стрии, Османской империи и России, российские 

войска должны были принимать участие в военных 

компаниях против французских войск в Нидерлан-

дах, Италии и Швейцарии и в Средиземном море. 
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Император Павел I посылает войска под командо-

ванием Суворова и Ушакова. Воспользовавшись их 

победами англичане и австрийцы в критический 

момент бросили российских солдат и офицеров: ар-

мия Суворова едва не погибла в Швейцарии, а кор-

пус, воевавший на стороне англичан в Нидерлан-

дах, понеся огромные потери, находился в плачев-

ном состоянии. Вторая антифранцузская коалиция 

распалась. 

Фактически российские войска воспринима-

лись союзниками, как орудие для устранения рево-

люционной угрозы в Европе. Ф. Ростопчин писал: 

«Франция, Англия и Пруссия кончат войну со зна-

чительными выгодами. Россия же останется ни при 

чём, потеряв 23 тысячи человек единственно для 

того, чтобы уверить себя в вероломстве Питта и 

Тугута, а Европу в бессмертии князя Суворова». [5] 

Современники, рисовавшие Павла Петровича 

неуравновешенным и чуть ли не сумасшедшим, за-

блуждались. Российский император имел чёткое 

убеждение, что «Россия, как положением своим, 

так равно и неистощимою силою, – есть и должна 

быть первою державою в мире». Это высказывание 

ознаменовало новое направление во внешней поли-

тике Павла I. 

К концу XVIII – началу XIX вв. Великобрита-

ния прочно обосновалась в Средиземноморье. Од-

ной из основных своих внешнеполитических задач 

Наполеон Бонапарт, а затем и Павел I, видели 

устранение из Средиземного моря английского 

флота и ограничение влияния Англии на морях в 

целом. Могущество Великобритании было в боль-

шом и быстроходном флоте. Англичане могли 

быстро перебросить значительные военные силы в 

любую часть мира, чтобы завоёвывать и подчинять 

себе менее развитые страны и народы, расширять 

свои владения. К этому стремилась Франция. Прак-

тически всё XVIII столетие Англия и Франция вели 

войны по всему миру: в Америке, в Азии и в Аф-

рике. 

В 1799 г. французский агент Дирректории в 

России Гиттен писал: «Союз с соседними нам дер-

жавами будет непрочным и недолговечным… бу-

дем искать союз с великой державой, которая по 

своему географическому положению считала бы 

себя и действительно была бы в не опасности от 

нашей армии и наших принципов… Две державы, 

объединившись, могли бы диктовать законы всей 

Европе…Россия из своих азиатских владений… 

могла бы подать руку помощи французской армии 

в Египте и, действуя совместно с Францией, пере-

нести войну в Бенгалию». [10, с. 647-648] 

Наполеон в 1800 г. просит у Пруссии посред-

ничества в переговорах с Российской империей. В 

свою очередь Павел I после предательства со сто-

роны союзников по второй коалиции начинает пе-

реговоры с первым консулом революционной 

Франции. Справедливо полагая, что два государ-

ства, не имеющие общих границ, а значит и острых 

противоречий, могут поддерживать дружественные 

отношения и быть союзниками, диктуя Европей-

ским государствам свои условия. [9; 4, с. 31-35] 

Российский император инициировал «Лигу се-

верных держав», в которую вошли королевства 

Пруссии, Дании, Швеции и Российская империя, 

сохранявшие вооружённый нейтралитет против Ве-

ликобритании. При посредничестве Франции к 

«Лиге» присоединяются ряд Итальянских госу-

дарств, Голландия, Испания и США. 

В Англии союз России и Франции естественно 

восприняли как прямую угрозу своим националь-

ным интересам. Британский посол в Российской 

империи Чарльз Уитворд писал: «Император, каков 

он ни есть, – самодержавный властитель могуще-

ственной, связанной с Англией, империей, из кото-

рой только мы – англичане, можем добывать сред-

ства на поддержания первенства нашей морской 

силы. Мы должны быть приготовлены ко всему, что 

бы ни случилось. Император буквально не в своём 

уме. он не руководится в своих поступках ника-

кими правилами или принципами, все его действия 

– суть последствия каприза или расстроенной фан-

тазии». [9]. 

С выдворением Уитворда из Санкт-Петербурга 

следует разрыв дипломатических отношений 

между Англией и Российской империей, вводится 

эмбарго на всю английскую собственность на тер-

ритории России и прекращение поставок россий-

ского хлеба в Великобританию. 

В это же время, на фоне противостояния Фран-

ции и Англии, активизировались взаимоотношения 

Российской империи и Мальтийского ордена. В 

1792 г. Мальтийские рыцари лишились всех своих 

владений во Франции. 12 июня 1798 г. о. Мальта 

практически без боя был сдан французским вой-

скам Наполеона Бонапарта, которые направлялись 

в Северную Африку. 

«Приготовляясь к экспедиции в Египет, я не 

собирался лишать престола великого султана. По 

пути туда я уничтожил дворянство Мальты, хотя до 

этого ему удалось сопротивляться силам Оттоман-

ской империи,» – писал Наполеон, находясь уже на 

о. Святой Елены. [3, с. 66] 

Вопрос о сдаче о. Мальта Наполеону практи-

чески без единого выстрела задавался современни-

ками в XVIII в. и волнует историков до сих пор. 

Практически через месяц после захвата Мальты 

французами европейские газетные листы и жур-

налы пестрели сообщениями о взятии Ла-Валетты. 

Ходили слухи, что Наполеон, который вовсе не 

слыл скрягой, заплатил Великому магистру фон 

Гомпешу круглую сумму, чтобы тот под вполне 

благовидным предлогом сдал ему ключи от 

Мальты. 
«Мальта взята и занята, т.к. сии непобедимые 

во всю войну завоевали все крепости и места – без 
правильной осады – без употребления военного ис-
кусства и силы, и без кровопролития. – Буонопарте 
прибыл, сделал угрозы и вступил!!! В 1565 году 
Турки тщетно покушались взять Мальту. Но тогда 
были Мальтийские рыцари, а теперь – нет! – Тогда 
не было ни одного рыцаря, который бы объявил, 
что не хочет сражаться против неприятеля, т.к. те-



Sciences of Europe # 30, (2018)  5 

перь в Мальте случилось… Один из рыцарей объ-
явил, что против Французов не хочет сражаться, по-
тому что он родом из Франции…» [7, с. 10-11] 

16 декабря 1798 г. российский император Па-
вел I был избран Великим магистром Мальтийского 
ордена. Это событие воспринималось в Европе по-
разному: уже в мае 1799 г. из Санкт-Петербурга 
был выслан испанский посланник из-за отказа ис-
панского короля признать российского императора 
Великим магистром Мальтийского ордена. Дело 
дошло до объявления войны; правда всё останови-
лось только на угрозах, обмене грамотами и высыл-
кой посланников из столиц. В сентябре 1799 г. быв-
ший Великий магистр барон фон Гомпеш «в фор-
мальном акте отречения, предоставил оный титул 
Самодержцу Павлу I». [8, с. 454] 

В этот период времени отношения между Ор-
деном и Российской империей были завязаны во-
круг двух Российских приорств, одно из которых 
было основано в 1797 г., а другое – годом позже. 

Российский император действительно полагал, 
что только он может спасти Мальтийский орден от 
уничтожения. Благодаря созданию двух приорств: 
одного католического, другого православного, 
ряды мальтийских рыцарей стали активно попол-
няться российским дворянством. Как отмечал Ф Го-
ловкин в своих записках: «Столица была наводнена 
настоящим дождём Мальтийских крестов». Все вы-
годы, которые можно принести великое магистрес-
тво российского императора для его империи, не 
были до конца оценены его современниками, по-
тому что не были проведены в жизнь. Как справед-
ливо заметил Г. Вилинбахов, трагедия Павла I за-
ключалась в том, что вокруг него были люди, кото-
рые по тем или иным соображениям лишь 
подыгрывали ему, но не относились серьёзно к его 
начинаниям и идеям. [1, с. 3-23] 

В 1800 г. удалось заключить союз с Португа-
лией. Но в этом же году Мальтийский архипелаг 
был занят англичанами, которые не собирались воз-
вращать его рыцарям. Это послужило к окончатель-
ному разрыву между Англией и Российской импе-
рией и союзу между Павлом I и Наполеоном Бона-
партом. 

Бонапарт при содействии российского импера-
тора планировал отобрать у Британии Индию. Ис-
торики по-разному оценивают планы «Индийской 
компании»: одни считают, что Наполеон и Павел I 
планомерно шли к идее захвата английских владе-
ний в Индии; другие говорят о непродуманных дей-
ствиях со стороны российского монарха. Скорее 
всего можно говорить об импульсивности Павла I 
при принятии решения по этому вопросу. Но нельзя 
и отрицать, что для Великобритании потеря Индии 
стала бы катастрофой. 

В январе 1801 г. российский император при-
ступает к воплощению проекта «Индийский по-
ход». «Англичане приготовляются сделать нападе-
ние флотом и войском на меня и на союзников моих 
– шведов и датчан. я готов принять их, но нужно их 
самих атаковать там, где удар им может быть чув-
ствительнее всего. Заведения их в Индии – самое 
лучшее для того место…». [6, с. 26] 

Сложно сказать, чем закончился бы этот по-
ход: смерть Павла I и вступление на престол Алек-
сандра I меняют направление российской внешней 

политики. Уже документально подтверждён факт, 
что убийство российского императора финансиро-
валось и подготавливалось английской диплома-
тией. Не вызывает удивления факт переориентиро-
вания внешнеполитических устремлений Алек-
сандра Павловича в сторону союза с Англией. 
История показала насколько молодой император не 
владел международной ситуацией в первые годы 
своего правления, не сумев отстоять интересы Ро-
сийской империи ни в союзе с Великобританией, ни 
в вынужденном союзе с Наполеоном. 

Остаётся чёткое убеждение, что в период крат-
кого царствования Павла I и в последующее прав-
ление Александра I, интересы России союзников 
(будь то страны-участницы антифранцузской коа-
лиции, будь то Наполеон Бонапарт) совершенно не 
заботили. Российская империя воспринималась в 
первую очередь как инструмент для осуществления 
их государственных интересов. Думается, что Па-
вел I это осознавал. Дальнейшее развитие истори-
ческих событий показало, что, к сожалению, уроков 
извлекать мы из совершённых ошибок, увы, не 
научились! 
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АНОТАЦІЯ 
Матеріал публікації відображає в собі спрямованість освітнього процесу на формування і розвиток 

особистостісних якостей індивіда (компетентностей та світогляду). Цілісно стаття спрямована на до-

слідження та розв’язання проблеми управління процесами формування компетентнісного та світоглядного 

становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. Відомо, що найвищому рівню фахової 

підготовки педагога відповідає сформованість його власного педагогічного кредо. Вимоги сучасної 

освітньої парадигми та Законів України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (від 28 вересня 2017), 

орієнтують науковців, причетних до виконання окресленого проекту на розробку, створення та обгрунту-

вання наукової концепції (теорії) управління навчанням, методології освітнього прогнозу й сценаріїв ін-

новаційних технологій результативного навчання, що відповідатимуть світовому рівню підготовки 

фахівців із збереженням переваг національної системи формування професійних якостей педагога-фізика 

[10]. Ідеологію проекту вибудовуємо на основі діалектичних принципів народної педагогіки, яка катего-

рично не визнає феномену нездібності суб’єкта, але утверджує впевненість у тому, що в своєму житті ко-

жен індивід є одночасно учителем і вічним учнем. Здатність до гарантованого формування прогнозованого 

авторського педагогічного кредо майбутнього учителя фізико-технологічного профілю трактуємо як зако-

номірний наслідок створення та впровадження концептуальних основ управління навчанням індивіда.  

ABSTRACT 

The material of the publication reflects the orientation of the educational process on the formation and devel-

opment of the personal qualities of the individual (competences and world outlook). Entirely the article is aimed 

at researching and solving the problem of managing the processes of formation of the competent and ideological 

formation of the future teacher of the physical and technological profile. It is known that the high level of profes-

sional training of a teacher corresponds to the formation of his own pedagogical credo. The requirements of the 

modern educational paradigm and the Laws of Ukraine "On Higher Education" (2014), "On Education" (Septem-

ber 28, 2017), target scientists involved in the implementation of the outlined project for the development, creation 

and substantiation of the scientific concept (theory) of management of learning, methodology educational forecast 

and scenarios of innovative technologies of effective training, corresponding to the world level of training of spe-

cialists with preservation of the advantages of the national system of forming the professional qualities of a teacher 

physics [10]. The ideology of the project is built on the basis of the dialectical principles of popular pedagogy, 

categorically not recognizing the phenomenon of the subject's inability, but affirming the belief that in his life each 

individual is both a teacher and an eternal disciple. The ability to guarantee the formation of the predicted author's 

pedagogical credo of the future teacher of the physical and technological profile is interpreted as a natural conse-

quence of the creation and implementation of the conceptual framework for managing the individual's learning. 

Ключові слова: фізика, дидактика фізики, освітній прогноз, контроль, управління, навчально-пізна-

вальна діяльність, компетентність, світогляд, педагогічне кредо, наукова аналітика, світовий науковий 

простір. 

Keywords: Physics, didactics of physics, educational prognosis, monitoring, management, educational and 

cognitive activity, competence, ideology, pedagogical credo, scientific analysis, the international scientific space. 

 

Той чи інший, життєво важливий, проект (ска-

жімо, – створення екологічно чистого харчового 

продукту; автоматизований, швидкий і якісний збір 

урожаю (яблуко, слива, томат тощо); способи забез-

печення надійного і довготривалого дорожнього 

покриття; технологічні особливості виготовлення 

високоточної зброї та ін.) безсумнівно та катего-

рично впливатиме на характер і сценарії навчаль-

них процедур. Тому й зрозуміло, що за таких умов, 

в основу дидактик (загальної чи певної галузевої) 

ляжуть принципи обов’язкової реалізації в проце-

дурах навчання логіки наступного дидактичного 

ланцюжка: науковий задум → прогнозований про-

ект реалізації задуму → моделі (математична, 

технічна, технологічна) розв’язання проблеми → 

експериментальний пошук і відбір (для прогнозо-

ваного варіанту) оптимального результату → 

віртуальний (а краще – реальний) варіант впро-

вадження проекту. 
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Якщо виходити з того, що освіта, в широкому 

розумінні слова, може трактуватись як наслідок 

державного, громадського та особистісного при-

своєння всіх тих цінностей, які виникли в процесі 

освітньої діяльності, котрі значимі для економіч-

ного, морального, інтелектуального, духовного 

стану всіх споживачів продукції освітньої сфери 

(держави, суспільства і кожної людини), то стане 

зрозумілою загальна тональність сучасної освітньої 

парадигми, з широкого спектра термінальних (жит-

тєво важливих) цілей якої виділяється основний її 

тон: «пріоритетність освіти в житті держави і 

суспільства».  
Проблема «бездефектного» (якісного) нав-

чання, з часів Яна Амоса Коменського, була і зали-

шається актуальною: адже й досі якісний показник 

навчання школярів чи студентів з більшості нав-

чальних предметів далеко не завжди сягає 50%. На 

жаль, результати вступних кампаній у вищі заклади 

освіти вказують на те (рівень домагань абітурієнтів 

в обранні майбутніх спеціальностей), що в групі ри-

зиків сьогодні знаходяться пріоритетні (світогляд, 

діалектичне мислення, наукова картина світу, нау-

ково-технічний прогрес, нано-технології та ін.) дис-

ципліни фізико-математичного, фізико-технічного 

та фізико-технологічного спрямувань [1; 3–7; 9; 14–

16].  

Раніше [7], автором даного проекту було 

окреслено контури побудови дидактичної моделі 

цілеспрямованого управління навчально-пізнаваль-

ною діяльністю всіх (а не окремих) учнів з фізики. 

Інтуїтивну ж передумову для створення цілісної 

концепції (теорії) управління навчанням майбутніх 

фахівців, з нашого погляду, має складати усвідом-

лення того, що формування найвищих рівнів про-

фесійних компетентностей і світогляду (вміння, 

навички, переконання, готовність до вчинку, 

звичка, авторське педагогічне кредо) може відбува-

тися тільки внаслідок остаточного і категоричного 

подолання кризових явищ в освіті (авторитаризм, 

догматизм, формалізм, консерватизм, суб’єктивізм, 

«синдром пташеняти» тощо). За таких умов пріори-

тетного і принципового значення набуває поняття 

«результату навчання». Орієнтація на результат 

навчання призводить до переосмислення і пе-

регляду традиційного поняття «кваліфікація», яке 

асоціюється з поєднанням уже наявного у суб’єкта 

досвіду з набутими ним у процесі навчання компе-

тентностями і світоглядом, які він зможе ефективно 

використовувати у своїй життєдіяльності. Про-

блему результативності необхідно трактувати, як 

науку про оптимізацію і закономірності організації, 

контролю та управління процедурою навчання, 

предмет котрої співвідноситься з корисними уста-

новками, прогнозованою мірою обізнаності, влас-

ною системою цінностей. Оскільки підготовка 

кваліфікованого фахівця, – це набуття предметної 

обізнаності з певного навчального курсу, і, одно-

часно, методики його вивчення, – то цю бінарность, 

наприклад, (фізика + методика навчання фізики) 

необхідно закласти в цілісну систему його нав-

чання (формування власного педагогічного кредо). 

Безумовно, що така система потребує свого наступ-

ного розвитку, продовження, доповнення і вдоско-

налення, особливо, в ракурсі утвердження ідеології 

дієвого становлення майбутнього педагога фізико-

технологічного профілю [1–16]. 

Достеменно відомо, що становлення учителя 

будь-якого, а, особливо, фізико-технологічного 

профілів можливе за умов надійної прогнозованості 

і керованості результатів його навчально-пізна-

вальної діяльності, декларованої програмами (нав-

чальними, науково-дослідницькими, пошуково-

креативними тощо) вищого педагогічного навчаль-

ного закладу [3-16]. Тобто, формуванню очікува-

них професійних компетентностей та світогляду 

майбутнього фахівця передують науково обгрунто-

вані (що здійснимо лише за наявності відповідної 

концепції (теорії) управління навчанням) вимоги та 

орієнтири: освітні стандарти, навчальні програми, 

державні нормативні документи тощо.  

Відзначимо одразу, що синтезовані автором 

даної публікації результати власних наукових по-

шуків і досліджень (докторська дисертація «Теорія 

і методика управління пізнавальною діяльністю 

старшокласників у навчанні фізики») та узагаль-

нені наслідки колективного доробку науковців ка-

федри методики викладання фізики і дисциплін 

технологічної освітньої галузі Кам’янець-Подільсь-

кого національного університету імені Івана 

Огієнка [1–11] засвідчують факт існування науково 

обгрунтованої концепції (теорії) управління проце-

сами формування компетентнісних та світоглядних 

якостей майбутнього учителя фізико-технологіч-

ного профілю, формування педагогічного кредо 

фахівця [13-16].  

Зупинимось на коротких змістових і презента-

ційних поданнях означеної теорії управління нав-

чанням (рис. 1). 
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Рис. 1. Трьохкомпонентна структура теорії 

 

Звісно, що акцентований опис кожного еле-

менти поданої структури варто подати окремими 

блоками: Передумови створення теорії → Ядро 

теорії → Наслідки з теорії.  

Що ми й здійснимо в своїх наступних виклад-

ках. 

Передумови створення теорії 

Відомо, що наукова теорія як форма ор-

ганізації знань забезпечує розширення сфери 

знання за межами безпосереднього спостереження, 

тому вона відрізняється від простої реєстрації спо-

стережень і характеризується наявністю таких еле-

ментів: загальних законів і сфери їх застосування, 

де вона пояснює явища, які відбуваються; сфери пе-

редбачення невідомих явищ; логіко-математич-

ного апарату виведення наслідку із законів; визна-

чення концептуальної схеми, без якої неможливе 

пізнання об’єктів цієї теорії (Матеріал з Вікіпедії 

— вільної енциклопедії). 

Як випливає з досліджень, оцінок, здогадок, 

набутого досвіду тощо, передумови створення тео-

рії управління навчанням складають певні посту-

лати, інтуїтивні начала та апробований у віках 

емпіричний базис (рис. 2). 

 
Рис. 2. Передумови створення теорії 

 

ПОСТУЛАТИ 

Коментарії до 1-го блоку передумов, – 1. Не-

має учнів нездібних – є недолугі технології нав-

чання; 2. В своєму житті кожен індивід є одноча-

сно учителем і вічним учнем; 3. Кожен індивід ви-

являє властивий тільки йому робочий темп нав-

чання.  

Оскільки, – постулат, як твер-

дження (припущення), яке при побудові науко-

вої теорії приймають без доказів, а витікає воно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0)
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з фактів, систематичних та практичних 

(емпіричних) пояснень, – то практично зміст окре-

слених постулатів (рис. 2) можна було б і не коме-

нтувати. Однак, щодо важливої функції, відображе-

ної у 3-му постулаті (власний робочий темп нав-

чання індивіда) варто наголосити, що цей темп 

стане нульовим за умови непідсильного для інди-

віда навчального завдання (наприклад, в осягненні 

суті досліду Штерна жодної пізнавальної активно-

сті не зафіксуємо, якщо учень не знає зв’язків між 

кутовою і лінійною швидкостями, між радіанною і 

кутовою мірами кута тощо). Тобто індивідуальний 

робочий темп навчання виявляють ті, у кого сфор-

мований достатній рівень опорних знань (для ін-

ших – окрилення, мотивація, консультації, репети-

торство, творчі завдання, креативна діяльність і ін., 

з тим, щоб досягти належного діяльнісно-особисті-

сного тонусу).  

 

ІНТУЇТИВНІ НАЧАЛА 

У 2-й групі передумов, – 1. Дія механізму пси-

хологічної установки; 2. Рефлексія (змістова, опе-

раціональна, мотиваційна); 3. Навіювання відно-

шень до об’єкта навчально-пізнавальної діяльно-

сті, – для повнішої змістової визначеності, 

окреслимо окремо кожен її елемент. 

1. Дія механізму психологічної установки 

Як відомо, установка – це ступінь розвитку 

психіки, що передує свідомості, це – готовність, 

до певної активності, сформована на підсвідо-

мому рівні. Для виникнення установки досить двох 

елементарних умов – якої-небудь актуальної по-

треби у суб’єкта і ситуації її задоволення. 

Спрацювання механізму психологічної установки у 

навчанні, таким чином, можливе за умови приве-

дення у відповідність пізнавальних можливостей з 

пізнавальними потребами індивіда. Забезпечення 

такої відповідності фактично виступає ознакою 

підсильних навчальних завдань для кожного 

суб’єкта. Лише за такої умови конкретна пізна-

вальна задача осмислюється як власна мета і стає 

основою доцільної діяльності індивіда [7;14]. Якщо 

ж у навчанні такий момент ігнорується, то це спри-

чинює до небезпечних наслідків: пізнавальна діяль-

ність не відбудеться або ж вона може породити пре-

цедент формування хибного знання. Наприклад: 

аморальною була б організація пізнавальної діяль-

ності учня щодо осмислення суті закону збере-

ження імпульсу, – у замкнутій системі сума ім-

пульсів тіл за будь-яких взаємодій між ними зали-

шається сталою, – якщо попередня його 

обізнаність про взаємодії тіл побудована на впевне-

ності у тому, що умовою вічного руху тіла є від-

сутність дії на нього інших тіл (чи повна скомпен-

сованість дій цих тіл) і т. ін.  

2. Рефлексія 

В інтелектуальному аспекті рефлексія – це 

вміння виділяти, аналізувати і співвідносити з пре-

дметною діяльністю власні дії. Рефлексія забезпе-

чує самоорганізацію і самомобілізацію особистості 

в різних умовах її існування. В педагогічному аспе-

кті рефлексія трактується як здатність індивіда до 

роздумів, аналізу власних думок і переживань, кри-

тичної оцінки конкретної ситуації і прийняття від-

повідних рішень. 

Якщо навчальна мета будь-якого пізнаваль-

ного акту орієнтує на первинні перетворення і за-

своєння суб’єктом змісту конкретної пізнавальної 

задачі, то найвідповідальнішим моментом у забез-

печенні цього результату виступатимуть процедури 

створення установки та забезпечення рефлексії 

щодо засвоєння навчального матеріалу. Індикато-

ром того, що індивід згодом зможе досягати більш 

високих (ніж первинне засвоєння навчального ма-

теріалу) устремлінь (дидактична, розвивальна чи 

виховна цілі навчання) виступає тільки один показ-

ник – гарантоване досягнення ним навчальної мети 

[7, с.90–96].  

3. Навіювання відношень 

Відомо, що набутки світоглядного та методо-

логічного характеру, а також дієві знання (особливо 

– фізико-технологічні) формуються через належне 

навіювання відношень до об’єкта пізнання [13-15]. 

Зупинимось на окремих моментах навіювання ко-

рисних відношень (ілюструючи процедуру прикла-

дами з фізики). Особливу світоглядну цінність у 

навчанні відіграє, зокрема, процедура вивчення 

фундаментальних фізичних теорій та експери-

ментів, опанування якими в свою чергу спричинює 

до осягнення методів досліджень сучасної фізики. 

Поза всяким сумнівом, що не всі фундаментальні 

експерименти доцільно розглядати в соціокультур-

ному контексті, а лише ті, які відіграли вирішальну 

роль в розробці або остаточному підтвердженні 

фундаментальних наукових теорій фізики. На ма-

теріалі історії цих дослідів, по суті, розв’язуються 

такі ж світоглядні задачі, формуються такі ж гно-

сеологічні цінності, що й при вивченні фундамен-

тальних фізичних теорій. 

Інший напрям. Обговорення з учнями окремих 

помилок і хибних міркувань учених на рівні співпе-

реживання (а не простої констатації факту) є проце-

дурою надто повчальною в світоглядному, методо-

логічному та виховному аспектах. На цій основі 

пробуджується непідробний інтерес не тільки до 

творчої діяльності вчених, але й до самої фізичної 

науки. Тому, для формування в суб’єкта корисних 

уявлень про реальний процес пізнання доцільно 

відібрати мінімальне число прикладів помилок та 

хибних міркувань учених (узгоджуючи їх, перш за 

все, зі змістом тих пізнавальних задач, засвоєння 

яких прогнозується цільовою програмою на вищих 

рівнях компетентнісних досягнень: уміння, 

навичка, переконання, вчинкові звички тощо), які у 

найбільшій мірі сприятимуть долученню індивіда 

до цінностей науково-навчального пізнання та ви-

робленню у нього наукового світогляду. Неви-

черпні можливості навіювання відношень з’явля-

ються в умовах необхідності філософського осмис-

лення суті фізичних явищ і процесів (не забуваймо: 

фізика = експеримент + філософія). Йдеться про 

з’ясування причинно-наслідкових зв’язків у яви-

щах та процесах, розкриття суті закону єдності і бо-

ротьби протилежних начал, підтвердження прин-

ципу переходу кількісних змін у якісні, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BF%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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спрацювання закону «заперечення заперечення». 

Однак, в цьому разі необхідно «провокувати» таку 

діяльність стосовно змісту того навчального ма-

теріалу, засвоєння якого прогнозується у цільовій 

навчальній програмі, на рівні переконань [8;11].  

 

ЕМПІРИЧНИЙ БАЗИС 

Звісно, що емпіричний базис теорії, як 3-й блок 

передумов, – 1. Піраміда засвоєння знань; 2. Фор-

мула діагностичності процедури навчання; 3. Осві-

тнє середовище як засіб формування компетент-

ностей та світогляду суб’єкта, – виступає важли-

вою основою створення цієї теорії. Надамо короткі 

змістово-презентаційні коментарі щодо елементів 

окресленого блоку. 

1. Піраміда засвоєння знань  

Древня педагогічна мудрість гласить: «Скажи 

мені – і я забуду; покажи мені – і я запам’ятаю; 

залучи мене – і я навчусь». Головна ідея цього ви-

словлювання, – «залучи мене», – підсилюється ре-

зультатами психолого-фізіологічних досліджень, у 

яких доведено: тільки те, що пройшло через вла-

сну моторну чи мисленнєву діяльність формує на 

раціонально-почуттєвому рівні певний досвід ін-

дивіда, тобто знання. Зрозуміло, що залучення 

суб’єкта до активної пізнавальної діяльності є осно-

вою переходу на пошуково-креативні технології 

навчання фізики (Рис. 3). Однак практика показує, 

що бажаного ефекту не досягаємо, якщо схему «за-

лучення» реалізовуємо формально, без врахування 

особистісних якостей індивіда. 

 

 
Рис. 3. Емпіричний вектор досягнення прогнозованих результатів 

 

Залучення [3;5;6] до активного навчання легко 

реалізувати на основі апробованої технологічної 

формули: «теоретик» має більше експерименту-

вати, а «емпірик» має більше теоретизувати; і 

при цьому має забезпечуватись підсильність на-

вчальних завдань для кожного індивіда.  

2. Формула діагностичності процедури нав-

чання 

У навчанні маємо орієнтуватися на спектр 

цілей, окреслених не в загальному, а цілком кон-

кретних, діагностично визначених. Мета вва-

жається діагностично визначеною (заданою), якщо: 

• ознаки об’єкта вивчення настільки точно опи-

сані, що кожне поняття адекватно співвідноситься з 

його об'єктивним виявленням і позначенням; 

• виявленню і чинникам, які позначаються по-

няттям, властива категорія міри – їхні величини 

піддаються прямим або непрямим вимірюванням; 

• результати вимірювання можуть бути 

співвіднесені з певною шкалою оцінки.  

Тобто, для діагностичної (Д) постановки кож-

ної мети потрібно, щоб вона була точно описана 

(О), піддавалась вимірюванню (Вим) і існувала 

шкала її оцінки (Оц). Звідки отримується формула 

діагностичності: 

Д = О + Вим + Оц 

Нездійсненність хоч би однієї операції з фор-

мули діагностичності – ознака недіагностичності, 

тобто нереальності мети. Звідси випливають осно-

вні вимоги до цілей навчання: цілі навчання повинні 

бути життєво необхідними, реально досяжними, 

точними, перевіреними, систематизованими і пов-

ними без надлишковості, тобто повинні бути діаг-

ностичними за всіма основними властивостями 

особистості. Наголосимо, що чіткість і точність 

визначення цілей необхідна для розробки змісту, 

методів та форм навчання, проектування освітнього 

середовища та вироблення стратегії управління у 

навчанні [8;9]. 
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3. Освітнє середовище 

Важливим засобом організаційно-методичної 

підтримки активного і результативного навчання 

виступає освітнє середовище [8;9]. Проте, необ-

хідно визнати, що на сучасному етапі розвитку 

національної школи, особливо в умовах його де-

термінації вимогами Закону України «Про вищу 

освіту», освітнє середовище виокремлюється як 

емпірична основа в логічному ланцюгові компо-

нент освітньої моделі (прогнозу) та освітнього 

стандарту [12]. Не ефективними, скажімо, будуть і 

прогноз, і стандарт фізичної освіти (для середньої 

чи вищої школи), якщо у відповідних навчальних 

програмах не існуватиме вказівок про те, на фор-

мування яких компетентнісних та світоглядних 

якостей індивіда орієнтує ця фундаментальна дис-

ципліна. Нездійсненними стануть також наші 

найкращі наміри, якщо у навчальних планах щодо 

кількості годин на вивчення фізики дотримуватися 

принципу довільності, а не науково обґрунтованої 

доцільності. Своєрідним педагогічним ли-

цемірством виступає кожен той факт, коли не забез-

печується відповідність вимог державної навчаль-

ної програми з матеріально-технічними, ідейно-

технологічними та кадровими можливостями кон-

кретного навчального закладу. Такі та інші нега-

разди в організації навчально-пізнавальної діяль-

ності є наслідком ігнорування ролі освітнього сере-

довища у забезпеченні дієвості та результативності 

знань кожного, хто навчається. Тому спливає 

одвічне питання: «що робити?». З тлумачення по-

няття освітнього середовища як сфери життєдіяль-

ності школяра (студента), – що постійно розширю-

ючись, вбирає у себе все багатство її, опосередко-

ваних культурою, зв’язків з оточуючим світом, – 

випливає, що освітнє середовище легко інтерпре-

тується двома складовими: матеріально-ресурс-

ною та інформаційно-технологічною (рис. 4).

 

 

 
 

Легко бачити, що матеріально-ресурсна 

складова освітнього середовища визначається 

якістю матеріально-технічної бази та кадрового за-

безпечення навчання; інформаційно-технологічна 

складова освітнього середовища характеризується 

вагомістю складно опосередкованих зв’язків з ре-

альним світом, які виникають в процесі життєдіяль-

ності людини (як в стихійному, так і керованому ре-

жимах), вона забезпечує «клімат» цієї діяльності. 

Зрозуміло, що на керованому рівні, коли учитель 

професійно допомагає учневі в подоланні 

«бар’єрів» навчально-пізнавальної діяльності, на 

обидві складові освітнього середовища спричиню-

ють визначальний вплив вибір і реалізація конкрет-

ної педагогічної технології навчання та державна 

політика в сфері освіти. Оскільки педагогічні тех-

нології завжди пов’язані з концентрованим втілен-

ням перетворювальної взаємодії суб’єкта з об’єк-

том пізнання, відображенням характеру його інте-

лектуальної та емоціональної активності, – 

репродуктивної, евристичної, креативної (твор-

чої), – то їм завжди властива здатність спричи-

нювати суттєвий вплив на формування і розвиток 

освітнього середовища. В той же час можливість 

переходу на інноваційні технології навчання (з по-

глядом у майбутнє) та виведення освіти і науки у 

ранг найголовнішого державного пріоритету мають 

вказувати на безумовність розвитку освітнього се-

редовища в напрямку ідейного збагачення. І саме 

тому освітнє середовище, як організаційна скла-

дова діяльності в структурі освітньої доктрини, 

відіграє роль важливого механізму прогно-

зування і управління в навчально-пізнавальній 

діяльності суб’єкта та засобу формування його 

компетентнісно-світоглядної обізнаності. 

Ядро теорії 

Тео́рія (від грец. θεωρία — розгляд, до-

слідження) — сукупність висновків, що відображає 

відносини і зв'язки між явищами реальності у ви-

гляді інформаційноі моделі (Матеріал з Вікіпедії – 

вільної енциклопедії). Теорія дозволяє суб’єкту про-

гнозувати реальні наслідки своїх дій чи передба-

чати можливі зміни стану об'єкта спостережень і 

впливів.  

Сукупний інтелектуальний продукт [1–11;13–

16] надає підстави подати цілісну наукову концеп-

цію (теорію) управління навчанням майбутнього 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Матеріально-ресурсна складова 

Навчально-ма-

теріальна база 

навчання 

Педагогічні  

кадри 

Інформаційно-технологічна складова 

Система навчаль-

ного методичного 

забезпечення нав-

чального процесу 

Технології актив-

ного навчання 

Рис. 4. Структура освітнього середовища 
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учителя фізико-технологічного профілю з допомо-

гою наступної моделі (рис. 5):  

 
Рис. 5. Модель процесу управління навчанням 

 

Ми впевнились, що основою формування про-

гнозованих компетентностей та світогляду того, 

кого навчаємо є його залучення до активної нав-

чально-пізнавальної діяльності, такої, щоб «теоре-

тик» більше практикував, а «емпірик» більше 

теоретизував [4, с. 149–150]. Переконались також 

у тому, що обізнаність (компетентність, світогляд) 

учня (студента) формується внаслідок належного 

навіювання відношень до об’єкта пізнання та 

врахування вимог принципу динамічного ба-

лансу між раціонально-логічним і почуттєво-

емоційним особистісними началами в сприйнятті 

та засвоєнні конкретного навчального матеріалу. 

Окреслені дидактичні впливи лежать в основі нав-

чання, яке спонукає до безумовної сформованості в 

учнів особистісних компетентнісних показників 

вищого рангу, а в студентів (майбутніх учителів 

фізико-технологічного профілю) – власного (ав-

торського) педагогічного кредо [4;7;12;14]. 

Дія механізму формування прогнозованих нав-

чальних досягнень [1;3;4;7; 10;14;16] в особистісно 

орієнтованому навчанні зводиться до поступового та 

гарантованого підвищення рівня обізнаності того, хто 

навчається (таблиця 1).  

 

Таблиця 1. 

Компетентнісно-світоглядні характеристики особистості  

Рівень 
Означення компе-

тентності 

Позна-

чення 

Діяльнісно-особистісна сутність компетентності;  

ціннісні новоутворення 

Ниж-

чий 

Завчені 

знання 
33 

Здатність студента до репродуктивного відтворення змісту 

пізнавальної задачі в обсязі та структурі її засвоєння  

Наслідування 

 

 

НС 

 

Той, хто навчається копіює головні моторні чи розумові дії, 

пов’язані із засвоєнням пізнавальної задачі, під впливом 

внутрішніх чи зовнішніх мотивів 

Розуміння голов-

ного 

РГ 

 

Студент розуміє і лаконічно відтворює головну суть у поста-

новці і розв’язуванні пізнавальної задачі 

Опти-

маль-

ний 

Повне володіння 

знаннями 
ПВЗ 

Майбутній спеціаліст не тільки розуміє головну суть пізнаваль-

ної задачі, а й здатний відтворити весь її зміст у будь-якій струк-

турі викладу 

Вищий 

Навичка Н 

Той, хто навчається здатний використовувати зміст конкретної 

пізнавальної задачі на підсвідомому рівні, як автоматично вико-

нувану операцію (автоматизм дій індивіда фіксується за умови 

жорсткого часового регламенту) 

Уміння застосо-

вувати знання 
УЗЗ 

Здатність свідомо застосовувати набуті знання у нестандартних 

навчальних ситуаціях (творче перенесення) 

Переконання 

 
П 

Це знання, незаперечні для особистості, які вона свідомо долу-

чає у свою життєдіяльність, в істинності яких вона упевнена і 

готова їх обстоювати, захищати в рамках дії механізму діалек-

тичного сумніву (нові наукові факти можуть скоригувати точку 

зору, яка обстоювалась) 

Звичка Зв. 
Автоматизована поведінкова дія, що виступає психологічним 

елементом структури вчинку 
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Про механізм впровадження освітніх пріоритетів у 

реальних умовах навчання можемо вести мову як про 

наслідок керованої інтеграції (поєднання) раціонально-

логічного та емоціонально-ціннісного стилів діяльності 

індивіда. Нами обґрунтовано дидактичну модель [1; 4] і 

створено технологічну схему управління і коригування 

процесами результативного навчання та формування на-

лежних компетентностей і світогляду [14; 16] в умовах 

особистісно заданих цілеорієнтацій (рис. 5).

 
Рис. 5. Забезпечення динамічного балансу діяльнісно-особистісних начал  

 

Наведена схема ілюструє, що інтелектуальне, 

світоглядне, методологічне, духовно-культурне 

збагачення досвіду індивіда в процесі пізнання ре-

ального світу умовно можна відобразити таким 

логічним ланцюжком (рис. 6). 

 
Рис. 6. Основні етапи формування особистісного досвіду індивіда. 

 

В цілому доведено [1;4;7;13;14] ефективність, 

результативність і дієвість концепції (теорії) управ-

ління навчально-пізнавальною діяльністю індивіда, 

– феноменом, що обслуговується різними галузями 

знань (психологія, педагогіка, нейрофізіологія, 

кібернетика, філософія тощо), – яка на ідейно-тех-

нологічному рівні стимулює до поступового пере-

ведення реального навчального процесу в режими 

самоконтролю та самоосвіти (рис. 7). 
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Рис. 7. Забезпечення гарантованої результативності в навчанні 

 

Однак, при цьому варто особливо наголосити: 

фіксовані умови і часові терміни переведення 

навчання в саморегульований процес – про-

блеми, які ще потребують свого масштабного і 

глибокого дослідження. 

 

Наслідки з теорії 

Вище було доведено (Модель процесу управ-

ління навчанням (Рис. 5)), що процедурам розгор-

тання і засвоєння навчального матеріалу за озна-

ками параметрів, – стереотипності, усвідомле-

ності, пристрасності, – властивий перебіг у часі, – 

минулий, теперішній, майбутній. Маємо всі 

підстави для встановлення окремих причинно-

наслідкових зв’язків, що характеризують нав-

чально-пізнавальну діяльність у двох іпостасях: 

процесу і результату. Скажемо про найважливіші, 

з нашого погляду, наслідки, що стосуються концеп-

ції управління процесами становлення майбутніх 

учителів фізико-технологічного профілю (рис. 8). 

 
Рис. 8. Теоретичні і практичні наслідки 

 

1. Об’єктивний контроль  

Цілевизначеність навчально-пізнавальної 

діяльності вказує на те, що головним призначенням 

оперативного контролю повинні виступати регу-

лярні перевірки (матеріальної, операціональної і 

психологічної) готовностей учня до здійснення пев-

них перетворень в предметі пізнавальної задачі, 

відповідно до нормативних вимог, очікувань, мож-

ливостей, передбачених навчальною програмою. 

Вірогідна схема саморегульованого

процесу навчання

 Штриховим контуром щодо еталону “Звичка” вказуємо
на те, що у традиційному навчанні формування
вчинкових звичок ще не завжди узгоджено з мірою
домагань учня (студента), а тому може й не відбуватись

ЗЗ

НС

РГ ПВЗ УЗЗ

Н

П

Зв
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Зрозуміло також, що аналіз результатів такої пе-

ревірки створює сприятливі умови для управління 

процесом засвоєння навчального матеріалу на по-

трібному рівні [4]. Оскільки наявність належного 

матеріального забезпе- чення навчально-пізнаваль-

ного завдання (предмети, моделі, інформаційно-ко-

мунікаційні засоби, устаткування, таблиці, схеми, 

збірки, довідники, дидактичні матеріали та ін.) 

легко перевірити і врахувати за допомогою самих 

учнів, то особливої уваги заслуговують перевірки 

операціональної і психологічної готовностей учнів 

до засвоєння навчального матеріалу. Зміст опе-

раціональної готовності до засвоєння пізнаваль-

ного завдання пов’язаний з опануванням учнем різ-

ними операціями, узагальненими способами дій, 

які використовуються для перетворення предмета 

пізнавальної або навчальної задачі. Іншою важли-

вою передумовою здійснення результативної нав-

чально-пізнавальної діяльності виступає психо-

логічна готовність учня до засвоєння пізнавальної 

задачі: здатність передбачати кінцевий результат 

навчально- пізнавальної діяльності і діяти 

відповідно до нього. Тому перевірка психологічної 

готовності індивіда до засвоєння пізнавального за-

вдання – це визначення здатності до передбачення 

або фантазування в ході навчання, уміння розробки 

плану засвоєння навчального матеріалу і висунення 

певних гіпотез (можуть бути і помилкові!) відносно 

функціональних зв’язків, взаємодій між елемен-

тами структури конкретного навчального матеріалу 

тощо (рис. 9). 

 
Рис. 9. Головна функціональна суть оперативного контролю 

 

Якщо оперативний контроль орієнтує на до-

сягнення навчальної мети і фактично стосується як 

процесу, так і результату навчально-пізнавальної 

діяльності, то інші відомі види контролю (поточ-

ний, тематичний та підсумковий) орієнтують лише 

на досягнення того чи іншого результату (поза про-

цесом його досягнення). Однак, тим не менше, ко-

жен вид контролю відрізняється своєю специ-

фікою. То ж зупинимось на особливостях вказаних 

видів контролю, аналізуючи їх через призму ре-

алізації процедури дієвого управління навчанням. 

Зміст поточного контролю визначається логікою 

конкретного уроку (навчального заняття). В цьому 

виді контролю найбільш повно реалізується дидак-

тична функція навчального матеріалу; в меншій – 

розвивальна і виховна функції. Особливістю поточ-

ного контролю є також і те, що в окремих випадках 

він може бути орієнтований на кінцевий результат, 

який визначається лише навчальною метою: 

наслідування, заучування, розуміння головного. 

Але відомо, що це ті випадки, котрі спричинюють 

до критичного перегляду змісту навчального ма-

теріалу. Поточний контроль здійснюється від уроку 

до уроку і тут важливо витримати логіку інфор-

мацій- них взаємозв’язків наступних уроків з попе-

редніми (рис. 10). Пунктирними контурами 

окреслено орієнтири, які призначаються або не 

призначаються для конкретної пізнавальної задачі, 

залежно від її ціннісно-орієнтаційної значущості. В 

технологічному ключі це означає, що в однаковій 

мірі недоцільно і навіть згубно «піднімати планку» 

до рівня (ПВЗ), якщо задано орієнтир (РГ), або ж 

опустити її до рівня (ПВЗ), якщо існують підстави 

орієнтуватися на вищий рівень компетентнісних чи 

світоглядних досягнень. 
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Рис. 10. Структурно-логічна схема орієнтирів поточного контролю 

 

Зрозуміло, що зміст тематичного контролю 

визначається логікою конкретної навчальної теми з 

фізики. В цьому виді контролю повніше, ніж в по-

точному, реалізується виховна функція навчаль-

ного матеріалу. Оскільки кожна навчальна тема ре-

презентує деяку цілісну картину пізнання, яка існує 

в суспільній свідомості, то її вивчення супровод-

жується певним класом взаємопов’язаних пізнавль-

них задач. А поскільки пізнання одних явищ може 

слугувати для відкриття і пізнання невідомих 

індивіду інших явищ об’єктивного світу, то важ-

ливо при здійсненні тематичного контролю 

орієнтуватися на логіку інформаційних 

взаємозв’язків генеральних понять і найваж-

ливіших висновків конкретної навчальної теми. 

Зі сказаного випливає, що структурно-логічна 

схема функцій тематичного контролю може бути 

відображена у наступному поданні (рис. 11).  

 
Рис. 11. Структурно-логічна схема орієнтирів тематичного контролю 

 

Пунктирний контур щодо рівня розуміння го-

ловного (РГ) свідчить про те, що при вивченні кон-

кретної теми недоцільно орієнтуватись на таку міру 

обізнаності (пізнававальну задачу, засвоєння якої 

передбачається на вказаному рівні, – (РГ), – варто 
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зняти з розгляду взагалі). Якщо наслідки тематич-

ного контролю розглядати з позицій причинної 

зумовленості наслідками оперативного та поточ-

ного контролю (тобто, в залежності від того як 

здійснювалась і регулювалась навчально-пізна-

вальна діяльність учнів), то стає зрозуміло, що ви-

сока кореляція показників успішності учнів у по-

точному і тематичному контролі вказуватиме на 

ефективність, а низька – неефективність техно-

логічної схеми навчання. Тобто, якщо відтерміно-

ваний контроль підтверджує таку міру обізнаності, 

яка закладалась вимогами сучасного стандарту 

освіти, то ми знаходимося на шляху до «бездефект-

ного навчання». Зміст підсумкового контролю 

визначається логікою навчального предмета, а 

більш конкретно – логікою інформаційних 

взаємозв’язків провідних теорій одного навчаль-

ного курсу з іншими. В цьому виді контролю най- 

більш повно реалізуються розвивальна і виховна 

функції навчального матеріалу (рис. 12). 

 
Рис. 12. Структурно-логічна схема орієнтирів підсумкового контролю 

 

Здійснюється підсумковий контроль за фак-

тами вивчення великого розділу або, в цілому, кон-

кретного навчального предмета. Штриховий кон-

тур щодо звички (Зв.) вказує на те, що в сприятли-

вих випадках, можемо формувати і контролювати 

таку інтегральну особистісну якість окремого 

індивіда. Зауважимо остаточно, що зорієнтованість 

підсумкового контролю на високі рівні обізнаності 

(компетентності, світогляду) необхідно сприймати 

діалектично: домінуючим рівнем засвоєння нав-

чального матеріалу, як правило, виступає – повне 

володіння знаннями (ПВЗ); інші рівні, – (УЗЗ), (Н), 

(П), – досягаються відносно рідше (чинники: три-

валість навчання, кількість і якість інтелектуальних 

чи почуттєвих вправ, ефективність дії функціональ-

ного, опера- ціонального та мотиваційного ме-

ханізмів психіки та ін.). 

2. Бінарність навчальних цільових програм 

Підготовка майбутнього учителя фізико-тех-

нологічного профілю – це одночасно набуття пев-

них мір обізнаності з конкретних навчальних дис-

циплін (фізика, технічна творчість, безпека життє-

діяльності, машинознавство, технічна механіка, 

охорона праці в галузі, автотракторна справа, тех-

нологічна освіта тощо) та методик їх навчання. Ав-

торькі колективи проекту підручників, навчальних 

посібників, сценаріїв активного навчання, методич-

них рекомендацій, презентацій тощо вперше у віт-

чизняній і світовій практиці обґрунтували та впро-

вадили технологію бінарних цілеорієнтацій (конк-

ретна навчальна дисципліна + методика її 

навчання) як засіб формування цілісного педагогі-

чного кредо майбутнього фахівця.  

Неважко довести, що в багатьох, педагогічно 

орієнтованих, освітньо-професійних програмах 

(ОПП) та освітньо-кваліфікаційних характеристи-

ках (ОКХ) прогнозовані рівні фахових компетент-

ностей і світогляду ще недостатньо детермінуються 

об'єктивними чинниками, які мали б налаштову-

вати навчальний процес на формування в студента 

професійно значущих якостей. Для усунення та-

кого протиріччя, – зміст навчально-пізнавальної 

діяльності, з одного боку, у його співвіднесенні з 

цілями навчання, з іншого боку, – варто орієнту-

ватись на бінарну цільову програму, яка забезпечує 

можливість професійного узгодження змісту конк-

ретної навчальної дисципліни зі змістом методич-

ної підготовки майбутнього педагога. Такий підхід 

реалізовано нами в «Тематичному комплекті 

книг», який виступає засобом тотальної підтримки 

всіх видів занять, що стосуються підготовки майбу-

тнього вчителя фізико-технологічного профілю і 
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досвід підтверджує, що практика їх використаняня 

у навчанні ефективна (див. викладки наступного 

пункту).  

3. Тематичний комплект книг 
Як важливий наслідок з теорії управління на-

вчанням, окреслимо основні вектори впливу на фо-

рмування авторського педагогічного кредо (прогно-

зованих професійних компетентностей та світо-

гляду) майбутнього учителя фізико-технологічного 

профілю на основі використання цілісного інтелек-

туального продукту з теорії та методики навчання 

фізики [1–6; 9]. Концептуальна інноваційність Ком-

плекту полягає в тому, що вперше (у вітчизняній і 

світовій практиці аналоги відсутні) впроваджено в 

навчальному процесі цілісний тематичний пакет 

наукових, методичних і навчальних творів, об’єд-

наних інноваційною концепцією формування про-

гнозованих професійних компетентностей та світо-

гляду майбутнього педагога, яка побудована на 

принципах бінарності цілеорінтацій та об’єктив-

ного контролю в процедурах навчання суб’єкта. 

Комплектом (рис. 13) обслуговуються всі види на-

вчальної (лекційні, лабораторні, семінарські та 

практичні заняття, самостійна робота), науково-

дослідницької (індивідуальні творчі завдання, пре-

зентації, авторські досліди, наукові розвідки, нау-

кові публікації тощо) та фахової (пасивна та акти-

вна педагогічні практики, педагогічні спостере-

ження, педагогічний експеримент, кваліфікаційна 

робота, дисертація тощо) діяльності студента-пе-

дагога (науковця) фізичного фаху. 

 
Рис. 13. Жанри інтелектуального продукту 

 

Про функціональну роль кожного твору, бу-

демо судити, виходячи з їх скорочених переліків та 

осмислення окремих жанрів: 

Монографії 

 Атаманчук П.С. Дидактика физики (основ-

ныеаспекты) : монография / П.С. Атаманчук, 

П.И. Самойленко ; Московский государственный 

университет технологий и управления, РИО, 2006. 

– 254 с. 

  Атаманчук П.С. Методичні основи управ-

ління навчанням фізики: монографія / П.С. Атаман-

чук, О.М. Семерня. – Кам′янець-Подільський : К-

ПДУ, 2005. – 196 с. 

  Атаманчук П.С. Дидактичні основи фор-

мування фізико-технологічних компетентностей 

учнів : монографія / П.С. Атаманчук, О.П. Панчук. 

– Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2011. – 252 с. 

 Педагог-физик XXIвека. Основы формиро-

вания профессиональной компетентности: Моно-

графия / [Атаманчук П.С., Никифоров К.Г., Губа-

нова А.А., Мыслинская Н.Л.] — Калуга - Каменец-

Подольский: изд. КТУ им.К.Э. Циолковского, 2014. 

— 268 с.  

 П.С. Атаманчук. Управление процесомста-

новлення будущего педагога. Методологические 

основы: Монография. - Издатель: 

PalmariumAcademicPublishingisteinImprintder, 

Deutschland, 2014. - 137 p. (ISBN:978- 3-639-84513-

6; email: info@palmarium-publishing.ru 

Підручники 

 Методика і техніка навчального фізичного 

експерименту в основній школі : підручник для сту-

дентів вищих навчальних закладів / [П.С. Атаман-

чук, О.І. Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніко-

лаєв]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2010. – 292 с.  

 Методика і техніка навчального фізичного 

експерименту в старшій школі : підручник для сту-

дентів вищих навчальних закладів / [П.С. Атаман-

чук, О.І. Ляшенко, В.В. Мендерецький, О.М. Ніко-

лаєв]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2011. – 412 с.  

Навчальні посібники 

 Атаманчук П.С. Дидактичне забезпечення 

семінарських занять курсу методики викладання 

фізики (загальні питання) : навчально-методичний 

посібник / Атаманчук П.С., Семерня О.М., Поведа 

Т.П. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

mailto:info@palmarium-publishing.ru
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Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2011. – 392 с. 

 Атаманчук П.С. Семінарські заняття з мето-

дики навчання фізики (основна школа) : навчаль-

ний посібник / П.С. Атаманчук, О.М. Семерня. – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 

2012. – 236 с. 

 Атаманчук П.С. Збірник задач з фізики / 

П.С. Атаманчук, В.В. Мендерецький, А.А. Крись-

ков. – К. : Школяр, 1996. – 304 с. 

 Атаманчук П.С. Тематичні завдання еталон-

них рівнів з фізики. 7–11 класи / П.С. Атаманчук, 

А.М. Кух. – Кам’янець-Подільський : Абетка–

НОВА, 2004. – 136 с. 

Наукові збірники 

 Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: 

П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 

2012. – Вип. 18: Інновації в навчанні фізики: націо-

нальний та міжнародний досвід. – 254 с. 

 Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: 

П.С.Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 

2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління 

якістю підготовки майбутніх учителів фізико-тех-

нологічного профілю. – 358 с. 

 Збірник наукових праць Кам'янець-

Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Серія педагогічна / [редкол.: П. С. 

Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-

Подільський : Кам'янець-Подільський національ-

ний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Вип. 

20: Управління якістю підготовки майбутнього 

учителя фізико-технологічного профілю. – 318 с. 

 Збірник наукових праць Кам’янець-

Подільського національного університету імені 

Івана Огієнка. Серія педагогічна [редкол.: П. С. 

Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам’янець-

Подільський : Кам’янець-Подільський національ-

ний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип. 

21: Дидактика фізики як концептуальна основа 

формування компетентнісних і світоглядних яко-

стей майбутнього фахівця фізико-технологічного 

профілю. – 356 с. 

Методичні рекомендації 

 Планування та виконання науково-методич-

них проектів : навчально-методичний посібник / 

[П.С. Атаманчук, Ю.В. Гнатюк, Ц.А. Криськов, 

А.М. Кух, В.С. Щирба]. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2009. – 24 с. 

 Атаманчук П.С. Педагогічна практика : про-

грама та методичні рекомендації для студентів-

магістрантів фізико-математичного факультету / 

П.С. Атаманчук, Л.О. Сморжевський, В.С. Щирба. 

– Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 

2009. – 15 с. 

 Педагогічна практика : програма та мето-

дичні рекомендації для підготовки бакалаврів на 

фізико-математичному факультеті / [П.С. Атаман-

чук, Л.О. Сморжевський, В.С. Щирба, Е.І. Федор-

чук, Т.В. Дуткевич]. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2008. – 54 с. 

 Педагогічна практика : програма та мето-

дичні рекомендації для підготовки спеціалістів на 

фізико-математичному факультеті / [П.С. Атаман-

чук, Л.О. Сморжевський, В.С. Щирба, Е.І. Федор-

чук, Т.В. Дуткевич]. – Кам’янець-Подільський : 

Кам’янець-Подільський національний університет 

імені Івана Огієнка, 2008. – 47 с. 

Біобібліографічний покажчик 

 Теоретико-технологічні аспекти об’єк-

тивізації контролю навчальної діяльності (наукова 

школа) : біобібліографічний покажчик / [укл.: І.М. 

Конет, Л.А. Онуфрієва, М.С. Карпович, В.В. Боден-

чук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-

Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2009. – 124 с.:іл. – (Серія: наукові школи 

університету; вип. 1). 

 

Насамкінець зауважимо, що основні ідеї кон-

цепції (теорії) управління професійним становлен-

ням майбутнього учителя фізики масштабно апро-

бовані в ході Європейсько-Азіатських першостей з 

наукової аналітики в галузі дидактики фізики (ак-

каунт Атаманчука П. С.: gisap.eu/ru/user/1943) та 

багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональ-

них і міжвузівських наукових конференцій. Вони 

використані та впроваджені у педагогічних і техні-

чних вищих навчальних закладах різних рівнів ак-

редитації (Україна, Болгарія, Польща, Словаччина, 

Молдова). 

Зауважимо також, що методологічний засіб со-

ціально-культурного і державницького препару-

вання глобальної мети фізичної освіти на чинники 

морального, інтелектуального, духовно-культур-

ного, науково-технічного, економічного й кадро-

вого характеру, є надійною передумовою для ство-

рення STEM-інтегрованих стандартів національної 

освіти та вироблення ефективних технологій управ-

ління результативністю та якістю навчання [1]. 

Враховуючи, що STEM-освіта (англійською – 

Science, Technology, Engineering, Mathematics, що 

в перекладі означає: науку, технології, інженерію 

та математику) – це низка чи послідовність курсів 

або програм навчання, яка готує учнів до успішного 

працевлаштування, до освіти після школи або для 

того й іншого, то легко спрогнозувати [2; 3], що ос-

новний вектор таких процедур – це готовність 

суб’єкта до креативної творчої діяльності упродовж 

усього свого життя. Загалом компетентнісно-цільо-

вий підхід в навчанні (фізика + методика навчання 

фізики) дозволяє більш об'єктивно і точно, в залеж-

ності від мети навчання, визначати рівень предмет-

ної компетентності учня, або рівень предметної і 

професійної компетентності фахівця певної фізико-
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технологічної галузі. Однозначно можемо ствер-

джувати, що STEM-інтеграція – це «дидактичний 

прорив» у царині докорінно-якісної модернізації 

освітньої галузі як такої. 

Наостанок варто особливо наголосити: фіксо-

вані умови і часові терміни переведення навчання 

в саморегульований процес – проблеми, які ще 

очікують свого масштабного і глибокого до-

слідження. 
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ABSTRACT 

The article deals with the question of methodological recommendations for providing the professional orien-

tation in foreign language training of future specialists in international information. The concept of foreign lan-

guage training of future specialists in international information developed by the author is described in details. 

Ways to improve the current state of foreign language training of future specialists in international information are 
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Introduction. Taking into consideration the short-

comings of the current state of future specialists in in-

ternational information foreign language training and 

the results of our study, we determined the need to de-

velop a new concept of future specialists in interna-

tional information foreign language training profes-

sional orientation. 

The ultimate aim of the developed concept is to 

form the principles of a professionally oriented second-

ary linguistic personality, ready for professional inter-

cultural communication and self-development in a new 

information and communication environment. 

Analysis of recent research and publications. 

The question of methodological recommendations for 

providing the professional orientation in foreign lan-

guage training is presented in scientific studies of 

N. Kostenko, L. Viktorova, I. Savka, A. Kotlovskyi, D. 

Benseler, A. Schulz and others. The authors describe 

modern concepts of foreign language training. Basic 

strategies for foreign language training at high school 

are displayed.  

Allocation of unresolved parts of a common 

problem. Despite the fact that the question of method-

ological recommendations for providing the profes-

sional orientation in foreign language training of future 

specialists is presented in a great variety of studies, the 

one concerning future specialists in international infor-

mation hasn’t been developed yet. So that it is needed 

to work out a new concept of efficient professionally-

oriented foreign language training of them. 

The research objective is: to determine and jus-

tify methodological recommendations for providing the 

professional orientation of future specialists in interna-

tional information foreign language training. 

Statement of the main material.  

To begin with, it is necessary to define several 

basic terms related to the theme of the study. 

Methodical recommendations (methodical in-

structions) – educational or production-practical publi-

cation of explanations on a certain topic, section or the 

issue of academic discipline, kind of practical activity 

with the methodological performance of individual 

tasks, certain type of work and activities [1, p. 2]. 

Curriculum – a document drawn up by a higher 

educational institution based on an educational profes-

sional program and a structural and logical scheme of 

training that defines the list and volume of normative 

and selective academic disciplines, the sequence of 

their study, specific forms of conducting training ses-

sions and their volume, the curriculum schedule, forms 

and means of implementation of the current and final 

control. Curriculum is document that defines the place 

and significance of the academic discipline in imple-

menting the educational and professional training pro-

gram, its content, the sequence and organizational 

forms of studying the discipline, the requirements for 

the students' knowledge and skills [2]. 

Concept – a system of proofs of a certain position; 

a system of views on a particular phenomenon [3]. 

The key points of concept developed by us are: 

- an increase in number of hours spent on the 

course of studying a foreign language with the help of 

introduction of changes in curricula; 

- improvement of the conditions of education via 

the introduction of an integrated course; 

- usage of the latest communicative techniques; 

- improvement of the material and technical base, 

on the basis of which the process of foreign language 

training will be realized. 

In addition to well-known didactic and general 

methodological principles, the developed concept is 

based on the principles of: 

- relevance (orientation to modern requirements of 

society and professional needs of future specialists in 

international information); 

- activity (personal responsibility of students as ac-

tive participants of the educational process for their ed-

ucational and professional development); 

- personal development (importance of personal 

and intellectual development of students and creation 

of conditions for realization of their personal develop-

ment); 

- professional development (continuous independ-

ent professional development of students throughout 

life). 

Methods of teaching a foreign language in accord-

ance with the suggested concept are determined by the 

need of the community in professionals who can carry 

out professional intercultural communication. Given 

that the ultimate goal of the suggested concept is to 

form the basis of a professionally oriented secondary 
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linguistic personality, communicative teaching meth-

ods (case-method, business game, discussion, etc.) are 

the priority. 

The survey of teachers of foreign languages 

(which was conducted previously) showed that a sig-

nificant number of students at the time of admission to 

a higher educational institution (specialty "Interna-

tional Information") do not have a sufficient level of 

proficiency in the international standard of a foreign 

language. Insufficient level of foreign communication 

competence formation makes it impossible to introduce 

a course of professionally-oriented foreign language in 

higher educational institutions on the first year of study. 

Therefore, the foreign language training of future spe-

cialists in international information on the first and sec-

ond years of study is held in accordance with the cur-

riculum of the subject "Foreign Language", which is the 

general course of foreign language training. However, 

to development all components of foreign language 

training, the number of hours for this discipline in the 

curriculum is insufficient. 

Therefore, we offer an increase in the number of 

hours for the discipline "Foreign language" on the first 

year of study (specialty "International information") 

from 5 to 8 per week, 2 hours of which are conversa-

tional classes with invited native speakers of the foreign 

language, where the studied grammatical structures are 

practiced and lexical units are mastered. Moreover, we 

suggest the introduction of a two-week foreign lan-

guage training (English) based on language schools in 

English-speaking countries and passing the IELTS (In-

ternational English Language Testing System) Aca-

demic exam and enrolling the results of this exam as 

the ones for a foreign language exam in the second se-

mester of the first year of study at University. 

Starting from the second year of study, we offer to 

supplement the course of studying foreign languages 

by teaching specialized disciplines in foreign language 

(English). In the second semester of the second year of 

study, we offer to introduce such teaching of the subject 

"Information analysis activity in international rela-

tions". This subject is a basis of training in the specialty 

"International Information". so teaching it in a foreign 

language is the first step towards forming a professional 

foreign language competence of future professionals. 

On the third and fourth years of studying the teach-

ing of a foreign language is divided into two separate 

subjects: "Foreign language of specialty" and "The the-

ory and practice of translation." Having analyzed the 

curricula for these subjects, we made a conclusion that 

there is a need to improve their content. Due to the sub-

ject "Foreign language of specialty", the disadvantage 

of the course is that the main part of the topics of the 

course is aimed at studying a foreign language in the 

field of international economic and legal relations. 

However, since international information specialists 

work in the field of international cooperation, we con-

sider it expedient to supplement the curriculum with 

topics related to the activities of governmental and non-

governmental international organizations, world me-

dia, think tanks etc. Moreover, the analysis of educa-

tional programs showed a lack of a communicative 

component in the training. To solve this problem, we 

offer to organize a foreign language speaking club for 

students of the 3rd-4th year of studying in the specialty 

"International Information" on the basis of the Depart-

ment of Foreign Language. The purpose of this club is 

to form professional foreign language communicative 

competence. We offer to organize classes in the club on 

the basis of a case-method, or method of situation anal-

ysis. It is an interactive, analytical and synthetic teach-

ing method that combines techniques of game design 

and project learning, as it includes business, role and 

other games, in which students have to develop certain 

behavior strategies, create a system of roles, and so on. 

Moreover, students have to set the problem, study it in-

dividually, review collectively, analyze and make a de-

cision. To discuss in the framework of the speaking 

club we offer topical issues concerning Ukrainian for-

eign policy, international systems and global develop-

ment, international conflicts, integration and globaliza-

tion processes. Moreover, we offer to supplement the 

course "Foreign language of specialty" with the content 

development block of writing skills, which includes the 

development of skills for business correspondence, reg-

istration and maintenance of documents in a foreign 

language, and referencing / annotation of texts in a for-

eign language. 

Due to the course "Theory and Practice of Trans-

lation", we consider it appropriate to supplement the 

practical component of the curriculum with relevant 

materials for translation related to the field of profes-

sional activity of specialists in international infor-

mation (documents of international organizations, think 

tanks, speeches of political figures etc). We also offer 

the completion of the course "Theory and Practice of 

Translation" by the translational practice of students at 

the Translation Bureau, at governmental and non-gov-

ernmental organizations, in international think tanks, 

which will enable in practice to consolidate the 

knowledge gained during the course, to improve the 

skills of translation and interpretation, and to gain prac-

tical experience in translation and interpretation.  

At the fifth year of study (1 year of Master course) 

in the curriculum of future specialists in international 

information, there is only one foreign language subject 

- "Translation Practice", in which students complete 

their transitional skills in previous years. However, 

there are no colloquial foreign language classes in the 

master's program, as well as blocks for mastering pro-

fessional vocabulary. Therefore, in our opinion, the 

teaching of a foreign language at the fifth year of study 

should be supplemented by the variation course "For-

eign Language Practice for Future Specialists in Inter-

national Information" developed by us, consisting of a 

cycle of integrated classes of a professionally oriented 

foreign language (English). This course includes a 

combination of disciplines "Foreign Language" and 

"Theory and Practice of Translation" with specialized 

disciplines of specialization "International Infor-

mation" ("Informational Society", "Informational 

Wars" and "Information analysis activity") with the 

benefits of the system of organically linked integrated 

knowledge and skills that are subdued to a common 

goal and consistent with related courses. Each class of 
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the suggested course consists of working out profes-

sional vocabulary, listening to audio or watching video 

materials, discussion and translation/interpretation of 

professional texts. Experimental studies have shown 

the high efficiency of the course, therefore its imple-

mentation in the curriculum of foreign language train-

ing of future specialists in international information is 

expedient and well-grounded. 

Survey of the students which took place at the first 

stage of experimental part of our study showed that it is 

expedient to expand the list of languages for studying 

as a second foreign language. Therefore, we consider it 

expedient to expand the list for the study of European 

languages and creation of Oriental Philology Desk at 

the Foreign Languages Department on the faculty of in-

ternational relations. Moreover, we suggest introducing 

a variable study of a third foreign language, as a com-

petent specialist in international relations must be able 

to provide interpersonal communication in English, at 

least one European and one Oriental language.  

Conclusions and recommendations. Therefore, 

in order to ensure the professional orientation of foreign 

language training of future specialists in international 

information, it is necessary to: 

- increase the number of hours for the discipline 

"Foreign language" on the first year of study at the spe-

cialization "International information" from 5 to 8 per 

week, 2 hours of which - conversational classes with 

invited native speakers of a foreign language; 

- implement a two-week study of a foreign lan-

guage (English) based on language schools in English-

speaking countries and passing the IELTS (Interna-

tional English Language Testing System) Academic 

exam and enrollment of the results of this exam as an 

assessment of the foreign language exam for the second 

semester of the first year of study at university; 

- supplement the course of study of a foreign lan-

guage by teaching specialized disciplines in foreign 

languages (English); 

- improve the content of disciplines "Foreign lan-

guage of specialty" and "The Theory and Practice of 

Translation"; 

- organize a speaking club (in English) for the 3rd 

year students of specialty "International information" 

on the basis of Foreign Languages Department; 

- complete the course "The Theory and Practice of 

Translation" with practice in the Translation Bureau, 

governmental and non-governmental organizations, in-

ternational think tanks etc; 

- expand the list of European languages, which are 

offered to study, and create Oriental Philology Desk at 

the Foreign Languages Department on the faculty of in-

ternational relations; 

- introduce variable study of the third foreign lan-

guage. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена изучению художественного восприятия студентов будущих воспитателей. Художествен-

ное восприятие понимается как психический процесс, обусловленный одновременным взаимодействием чувств, 

представлений, ассоциативного мышления, субьектного опыта, способствует повышению художественной куль-

туры, развитию творческого потенциала, морально и нравственно совершенствует личность. Делается вывод о том, 

что художественное восприятие имеет исключительное значение для личностного и профессионального становления 

будущего воспитателя. 

В статье рассматриваются результаты констатирующего эксперимента по развитию художественного вос-

приятия будущих воспитателей детей дошкольного возраста. Выделены критерии, показатели и уровни художе-

ственного восприятия студентов будущих воспитателей. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the study of artistic perception of students of future educators. Perception is under-

stood as a mental process in which feelings, perceptions, associative thinking, experience of the person interact. 
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The author points out that artistic perception is of exceptional importance for the personal and professional 

development of the future educator. The author's understanding of criteria and indicators of artistic perception is 

given 

In the article the results of the conducted experiment on development of artistic perception of future educators 

of children of preschool age. 

Ключевые слова: художественное восприятие, будущие воспитатели, критерии, показатели художе-

ственного восприятия . 

Keywords: artistic perception, future educators, criteria, indicators of artistic perception. 

 

Изменения, происходящие в современном образова-

нии, переориентация на духовное преобразование, 

развитие личности, актуализируют задачи формирова-

ния художественной культуры студента.  

Искусство обладает колоссальными возможно-

стями воздействия на личность, развития художествен-

ного сознания, художественных потребностей, которые 

органично связаны с процессом восприятия искусства и в 

значительной степени определяются его содержанием. 

При взаимодействии искусства и личности проис-

ходит познание духовного опыта предшествующих 

поколений, усвоение общечеловеческих смыслов и 

значений, которые становятся «внутренне своими» 

(по А. Леонтьеву) и определяют отношение к миру. 

Особая роль в структуре современного образо-

вания отводится художественно-эстетическому 

компоненту как важнейшему средству становления 

творческой личности, который приобщает к миру 

искусства, формирует художественное видение 

мира и эстетическое отношение к действительно-

сти, способствует развитию художественно-твор-

ческих способностей и становлению художе-

ственно- эстетических ценностей личности. В про-

цессе художественно-творческой деятельности 

развиваются творческое воображение, мышление, 

эмпатия, коммуникативные навыки. Достижение 

необходимого уровня художественно-творческого 

развития в значительной степени зависит от сфор-

мированности художественного восприятия, умения 

общаться с произведением искусства на его языке и 

понимать его. 

В этой связи художественное восприятие пред-

ставляется актуальным для духовного и творческого 

развития студентов будущих воспитателей, для форми-

рования их профессиональной компетенции.  

Цель статьи - рассмотреть особенности художе-

ственного восприятия, методику диагностики его разви-

тости у студентов будущих воспитателей, познакомить 

с результатами констатирующего эксперимента. 

Исследователи (А. Бакушинский, П. Блонский, В. 

Блудова, Л. Выготский, Г.Кудина, А. Леонтьев, А.Лурия, 

А. Мелик-Пашаев, А. Ухтомский, П. Якобсон ) отме-

чают, что художественное восприятие представляет 

собой сложную структуру, в которой взаимодей-

ствуют перцептивные, интеллектуальные, репродук-

тивные и творческие компоненты 

Отечественная наука рассматривает художествен-

ное восприятие как психический процесс, который 

непосредственно отображает в человеческом сознании 

сенсорную информацию, полученную из внешнего мира, 

а также как вид специфической духовно-практической 

деятельности, которая включает определенный уровень 

эмоционального осмысления воспринятого, является 

«личным, интимным процессом, протекающим в глу-

бине сознания человека» [8].  

Идею о взаимодействии личности и произведения 

искусства как о процессе познания духовной субстанции 

мы находим в трудах К.Юнга, Э.Ноймана. Психологи 

предполагают, что источником порождения смыслов 

при восприятии художественного произведения высту-

пают бессознательные структуры психики - «архетипы», 

возникающие в ответ на архетипические символы в худо-

жественном произведении.  

Теоретики гештальтпсихологии К. Коффка, М. 

Вертхеймер, Р. Арнхейм установили, что восприя-

тие- — это активный процесс отыскания порядка, 

сортировки и истолкования поступающей извне ин-

формации. Для облегчения ее обработки сознание 

человека приводит зрительный образ к определен-

ной константе, определенному порядку. Человек 

ищет упорядоченности в окружающей действите-

льности, так как она помогает ему лучше ориенти-

роваться в окружающей среде. Упорядоченность во 

множестве случаев воспринимается человеком как 

нечто гармоничное, красивое [1].  

Отечественные психологи (А.Мелик-Пашаев, А. 

Ухтомский) также приходят к мысли, что художествен-

ное восприятие формирует понятие красоты и гармонии, 

развивает «культуру рецепции», очеловечивая, культиви-

руя чувственные формы жизни и деятельности [8].  

Исследования более поздних лет (В. Блудова, 

Е. Волков, М. Каган, В. Максимов, Б. Мейлах, М. Овсян-

ников, Г Панкевич, С. Раппопорт, Н. Яранцева и другие) 

подтверждают роль художественного восприятия в по-

вышении общей и художественной культуры лично-

сти, развитии ее творческого потенциала, в морально-

нравственном совершенствовании. 

Так, исследователи А. Ухтомский, В. Максимов, 

А. Мелик-Пашаев, П. Якобсон, указывают, что художе-

ственное восприятие существенно усиливает психиче-

ские процессы личности, является ведущим видом ду-

ховно-практической деятельности человека. При этом 

актуализируются черты личности, связанные с мораль-

ной и эстетической оценкой жизненных явлений, пере-

сматриваются взгляды, убеждения. В результате возни-

кает сложная реакция на услышанное, увиденное и про-

читанное, что являет собой комплекс морально-

эстетического опыта личности [8]. 

Изучая структуру художественного восприятия 

А. Готсдинер, Н. Бердяев, М. Бахтин, Л. Выготский, 

А. Лурия, Б. Теплов указывют на тесную взаимо-

связь и взаимодействие рационального и эмоциональ-

ного комонентов человеческой психики.  

Так, А. Готсдинер указывет, что при восприятии 

произведений искусства сливаются воедино эмоциональ-

ное отношение и интеллектуальное осмысление художе-
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ственного произведения. В нем тесно переплетаются лич-

ностное освоение художественного образа, фантазия, па-

мять, воображение, эмоции, поисковая активность субъ-

екта [ 2]. 

А. Лурия отмечает, что «глубина восприятия» зави-

сит не столько «от формального интеллекта», «логиче-

ского анализа поверхностной системы значений», но и во 

многом обусловлена «эмоциональной утонченностью 

человека» [3].  

Таким образом, художественное восприятие явля-

ется комплексным психическим феноменом, представля-

ющим собой сложную структуру взаимодействия пер-

цепции, интеллекта, творческого воображения личности.  

Исследователи В. Асмус, Н. Волков, М. Каган, 

Б. Мейлах, определяют художественное восприятие как 

активную, творчески-созидательную, художественную 

деятельность личности. При художественном восприя-

тии происходит связь между художественно-условным 

отображением действительности и самой действительно-

стью, между художественным образом и ассоциативно 

возникающими образами субъекта посредством актуали-

зации опыта, эмоциональной памяти, внутреннего мира.  

Эта деятельность носит субъектно-объектный 

характер, зависит от мировоззрения, личностного и 

социального опыта человека. В процессе расшиф-

ровки смыслов произведения, в творческом их пре-

образовании, в порождении своих образов, близких 

по содержанию к авторским, активизируется поис-

ковая деятельность, формируется творческий и ху-

дожественно-эстетический опыт личности.  

Итак, под художественным восприятием в своем 

исследовании мы понимаем сложноструктурированный 

психический феномен, в котором взаимодействуют ре-

зультаты перцептивных и интеллектуальных, репродук-

тивных и творческих актов; создается одновременным 

взаимодействием чувств, представлений, ассоциативного 

мышления, что имеет исключительное значение для твор-

ческого, эмоционального, морального развития буду-

щего педагога-воспитателя. 

Для выяснения уровня развития художественного 

восприятия студентов будущих воспитателей в Южно-

украинском национальном педагогическом универ-

ситете имени К.Д. Ушинского и в Высшем учебном 

коммунальном учреждении "Одесское педагогиче-

ское училище" на дошкольном факультете был прове-

ден констатирующий експеримент. В эксперименте при-

нимали участие студенты первого и второго курсов, раз-

деленные нами на две группы: экспериментальную в 

количестве 101 студент и контрольную - 105 студентов; 

всего 206 человек. Для проведения исследования нами 

выделены следующие критерии и показатели художе-

ственного восприятия студентов будущих воспитателей.  

Ценностно-эмоциональный критерий предполагает 

целостность и структурность восприятия, что выражается 

в умении выделять основные характеристики худо-

жественного произведения, способность к анализу 

и синтезу, осмысленность, обобщенность. Также 

это способность понимать духовный мир автора, что воз-

можно при единстве эмоциональной реакции и анали-

тико-синтетической деятельности сознания. Характери-

зуется эмоциональной окрашенностью оценочных суд-

жений, тонкой эмоционально-осознанной реакцией; 

постижением сути художественных образов путем эм-

патического общения с произведением искусства. 

Коммуникативно-творческий критерий прояв-

ляется как коммуникация с произведениями искусства, 

где произведение носит характер «высказывания» и за-

дача зрителя не только услышать сообщение автора, по-

нять его, но и суметь «ответить» своими мыслями, чув-

ствами настроением. При этом рождаются оригинальные 

и разнообразные художественные образы, ассоциаци. 

В системе «картина-зритель» актуализируются также 

теоретические знания, когнитивные процессы вос-

приятия, мыслительные процессы студентов, связан-

ные с представлениями, мотивами, памятью.  

Художественно- рефлексивный критерий. В 

данном случае это умение определять эстетические 

свойства художественного произведения, способ-

ность аргументировать свой выбор. Художествен-

ное восприятие в данном случае имеет вектор 

направленности на познание личностью самой себя, са-

морефлексии в системе «произведение искусства – субъ-

ект общения». 

 Для диагностики ценностно-эмоционального крите-

рия нами использовалась модифицированная методика 

Е. Торшиловой, Т. Морозовой [7] «Живопись». Студентам 

предлагался набор из двенадцати натюрмортов двух ху-

дожников – К. Машкова и П. Сезанна, которые несколько 

различны по живописной манере, хотя выполнены в деко-

ративном стиле. Определяющей чертой натюрмортов 

П. Сезанна можно считать легкость, воздушность, мозаич-

ность живописной манеры. Для живописи Машкова 

больше характерна основательная лепка формы, предмет-

ность, яркая контрастность. Необходимо почувствовать, 

отличить художественную манеру, выразительные сред-

ства каждого из авторов, выразить свое суждение по поводу 

увиденного. Каждая правильно выбранная репродукция 

оценивалась одним баллом. Наивысший балл -12.  

Тест «Эмпатия» [6] выявляет умение студентов опре-

делить внутреннее состояние человека, его настроение, ха-

рактер и т. п. Наличие у реципиента навыков понимания, 

интерпретации характера изображенного человека выявля-

ется на основе его способности к эмпатическому пережива-

нию. В качестве стимульного материала предлагаются три 

графических портрета А. Яковлева: «Женская голова», 

«Мужская голова», «Мужской портрет». Наивысший балл 

-9.  

Художественно- рефлексивный критерий оцени-

вался при проведении теста «Ван Гог» [5]. Студентам пред-

лагается выбрать лучшее, на их взгляд, изображение из 

пары репродукций. Пары подобраны так, чтобы одна из 

картинок отличалась в сторону большей образности, выра-

зительности и эмоциональной сложности: 

1. а) цветная фотография образцов китайского фар-

фора, белого золотом; 1. б) картина «Бидон и миска» П.Пи-

кассо;  

2. а) Фотография фигурки нэцке собака «Лев-Фо»; 2. 

б) книжная иллюстрация «Булька»;  

3. а) фотография дворца в Павловске; 3. б) картина 

«Лечебница в Сен-Реми» Ван Гога;  

4. а) картина О. Ренуара «Девочка с прутиком»; б) Ф. 

Уде «Принцесса полей»;  

5. а) фотография игрушки «Козлик»; б) фотография 

филимоновской игрушки «Коровка»;  
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6.а) поздравительная открытка с букетом цветов; 6. б) 

произведение М. Вайлер «Цветы».  

Правильный выбор оценивался в 2 балла.  

Также для исследования теоретических знаний в 

области изобразительной грамотности студентов бу-

дущих воспитателей использовалась разработанная 

нами методика из десяти вопросов, которые касались худо-

жественного опыта будущих воспитателей детей дошколь-

ного возраста. По результатам теста предполагалось узнать 

уровень знаний по таким темам: «Цветоведение», «Компо-

зиция», «Виды изобразительного искусства». 

1. Перечислите основные цвета спектра. 

2. Какие цвета считаются теплыми, какие холодными. 

3. Какой цвет скрывается под названием «ультрама-

рин»? 

4. Можно ли цветом передать настроение в картине? 

5. Какими средствами композиции пользуется худож-

ник для передачи своих мыслей в произведении? 

6. Как Вы считаете, что такое художественный образ? 

7. Какие виды изобразительного искусства Вы знаете? 

8. Перечислите жанры живописи. 

9. Кого из представителей современного искусства 

Вы можете назвать? 

10. Какие виды графических техник Вам известны? 

Наивысшая сумма баллов 10, по 1 баллу за каждый 

верный ответ . 

Для исследования коммуникативно-творческого 

критерия студентов будущих воспитателей использо-

вался модифицированный тест «Геометрия в компози-

ции» Е. Торшиловой, Т. Морозовой [6]. Согласно теории 

гештальта, человек воспринимает обобщенные формы 

предметов; виденье заменено узнаванием. Геометрические 

фигуры являются эталонами, с помощью которых человек 

ориентируется в окружающем мире. Композиционное рас-

положение на картинах, выбранных нами для диагностики, 

приближено к определенным геометрическим фигурам. 

Студентам предъявлялись репродукции картин К. Сомова 

«Дама в голубом», А. Мурашко «Крестьянская семья», 

Поля Гогена «Когда свадьба?», Марка Шагала «Автопорт-

рет с семью пальцами», Б. Кустодиева «Утро». Три из этих 

репродукций имеют композиционную схему в виде тре-

угольника, одна в виде квадрата, одна в виде овала.  

Также для восприятия предлагалось пять геометриче-

ских фигур: треугольник, квадрат, овал, прямоугольник, 

круг. Две фигуры были лишними (вытянутый по горизон-

тали прямоугольник, круг). Студентам необходимо было 

увидеть подобие композиционного построения и геометри-

ческой фигуры и аргументировать свои предположения. 

Оценка выставляется по принципу верного и неверного от-

вета. Высший балл – 10, по 2 балла за каждый верный ответ.  

Для выяснения умения «коммуникации» с произве-

дениями искусства, где студент должен откликнуться на 

художественное сообщение художника, мы использовали 

методику А. Мелик-Пашаева [4]. При анализе кар-

тины мы отмечали, рождаются ли у студентов свои 

мысли, чувства, ассоциации, происходит ли понима-

ние авторского художественного образа.  

Алгоритм проведения задания: предлагаем 

студентам рассмотреть внимательно картину 

П. Брейгеля «Слепцы» и в письменной форме отве-

тить на вопросы:  

1.Как бы Вы назвали эту картину? 

2.Нравится Вам картина или нет? 

3.Опишите эту картину так, чтобы человек, ко-

торый ее не знает, мог составить о ней представле-

ние. 

4.Какие чувства настроение вызывает у Вас эта 

картина? 

5.Что, по Вашему мнению, автор «хотел ска-

зать» этой картиной? Какова ее главная мысль, за-

чем он ее написал? 

6.Что сделал автор для, того, чтобы мы поняли 

его замысел? Какими средствами он этого достиг? 

7.Не хотите ли добавить или изменить что-то в 

Вашем ответе на первый вопрос? 

8.Вернитесь к ответу на второй вопрос. Оста-

лось ли Ваша оценка прежней или изменилась? По-

чему Вы так оцениваете картину? 

По результатам исследования в зависимости от 

количества набранных баллов и ответов на пись-

менные задания мы отнесли студентов к трем уров-

ням: высокому, среднему, низкому. Результаты ис-

следования контрольных и экспериментальных 

групп подано в таблице 1.  

 Таблица 1 

Уровень развития художественного восприятия студентов будущих воспитателей по результатам конста-

тирующего эксперимента 

Констатирующий этап 

 

Критерии 

 

Экспериментальная группа 

 (ЭГ) 

Контрольная группа (КГ) 

 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Эмоционально-цен-

ностный 
12% 48% 40% 15% 50% 35% 

Коммуникативно-

творческий 
14% 44% 42% 12% 48% 40% 

Художественно- ре-

флексивный 
6% 47 % 53% 10% 44% 56% 

Прежде всего, отметим общую тенденцию: 

проведенная диагностика показала, что студенты в 

основном находятся на низком и среднем уровнях 

развития художественного восприятия. Как видно 

из приведенной таблицы, не многие студенты отне-

сены нами к высокому уровню. Их количество ко-

леблется в пределах 6-15% в зависимости от крите-

рия. Это те студенты, которые в процессе исследо-

вания проявляли интерес к заданиям, занимали 
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активную творческую позицию, демонстрировали 

саморефлексию, эмпатию, развитость художественно-

творческой сферы. Но, в основном, студенты распре-

делились на среднем и низком уровнях. Рассмот-

рим количественные значения подробнее.  

Анализируя показатели по эмоционально-цен-

ностному критерию, наблюдаем высокий уровень у 

12% студентов в экспериментальной (ЭГ) и 15% в 

контрольной (КГ) группах. Средний уровень проде-

монстрировали в контрольной группе - 50%, в экспе-

риментальной - 48%. На низком уровне 40% студентов 

будущих воспитателей в экспериментальной группе, 3% 

в контрольной.  

На коммуникативно-творческом уровне сту-

денты распределились следующим образом: высокий 

уровень у 14% студентов в экспериментальной 

группе, 12% в контрольной. Средний уровень отме-

чаем у 44% студентов экспериментальной группы и 

48% контрольной. На низком соответственно, 42% в 

ЭГ, 40% в КГ. 

Самые низкие показатели у будущих воспита-

телей по художественно-рефлексивному критерию. 

Так, высокий уровень лишь у 6% в эксперименталь-

ной и 10% в контрольной группах. Средний уро-

вень 47% в ЭГ; 44% в КГ. Низкий уровень у 53% студен-

тов в ЭГ; 56% в КГ. 

Подводя общий итог проведенного исследова-

ния, мы можем констатировать, что студенты слабо 

осознают и не используют в полной мере возмож-

ности искусства для саморазвития и самопознания; 

относятся к искусству и художественной деятель-

ности как к чему-то лишнему, элитарному. Анализи-

руя письменные ответы, мы выяснили, что личностное 

самовыражение студентов будущих воспитателей 

находится на низком уровне. Это выражалось в сте-

реотипности художественных образов, художественно-

образных ассоциаций; отсутствии как собственной ин-

терпретации, так и непонимание авторской позиции. 

Студенты далеки от мысли, что под воздействием 

искусства развивается и изменяется личность. Не 

считают, что занятие художественной деятельно-

стью помогут им в профессиональной деятельно-

сти. Поэтому нашу последующую работу мы будем 

направлять на развитие интереса к искусству, 

средств его выразительности и развития художе-

ственного восприятия. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано соціальні проблеми сучасного українського суспільства та розкрито сутність 

соціальної роботи як засобу впливу на формування соціального самопочуття населення країни. До-

сліджено соціальну роботу з різними категоріями населення. Конкретизовано форми соціальної 

підтримки. Відзначається на необхідності створення оптимальних умов соціалізації особистості. 

ABSTRACT 
The article focuses on contemporary social problems of Ukrainian society and presents the essence of social 
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Постановка проблеми. Соціальна робота в 

Україні сьогодні переживає досить бурхливий ро-

звиток. Це пов’язано з двома протилежними тен-

денціями, що сформувались і дістали досить вели-

кої потужності на терені України за останні роки. 

Одна з них є інстинктивною реакцією соціального 

організму країни на катастрофічне зубожіння 

українського народу під час переходу від то-

талітарно-патерналістської моделі соціального за-

хисту населення до ліберально-демократичної, а 

друга – детермінується потребами оновлення 

українського суспільства на засадах загальнолюд-

ських цінностей, що вимагає принципово нових 

підходів до соціальної політики держави у кон-

тексті її загальноєвропейської орієнтації. Перспек-

тиви Української держави, однієї з найбільших 

країн Європи, багато в чому залежать від зваженої 

державної політики, яка б стверджувала і забезпе-

чувала реалізацію соціальних прав людини і грома-

дянина для збереження та відтворення людського 

потенціалу. У зв'язку з цим зростає роль сучасної 

соціальної роботи як специфічного цілісного 

напряму діяльності держави, мета якого полягає в 

задоволенні законних інтересів і соціальних потреб 

кожного члена нашого суспільства, вирішенні про-

блем праці, побуту, духовного і фізичного розвитку 

людини шляхом залучення до цього державних, 

громадських інституцій, використання всього по-

тенціалу суспільних сил. 

Аналіз досліджень і публікацій. Проблему 

розвитку та формування соціальної роботи до-

сліджували науковці О.Безпалько, В. Бех, Н. 

Дем`яненко, А. Капська, Р. Корнюшина, М. Лука-

шевич, М. Туленков, Т. Семигіна, С. Тетерський, О. 

Полтавець, Г. Попович, С. Харченко, Е. Холостова. 

Науковці розглядають соціальну роботу, як 

суспільне явище, що сприяє досягненню принципів 

соціальної справедливості. 

Мета статті полягає у висвітленні станов-

лення і розвитку моделей соціальної роботи в 

Україні, особливостей соціальної роботи як про-

фесії. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі ст. 46 

Конституції України: «Громадяни мають право на 

соціальний захист, що включає право на забезпе-

чення їх в разі повної, часткової або тимчасової 

втрати працездатності, втрати годувальника, без-

робіття з незалежних від них обставин, в також у 

старості та в інших випадках, передбачених зако-

ном.» 

Аналізуючи сучасну теорію і практику, можна 

стверджувати, що соціальна робота зумовлена по-

требами суспільства і відповідає вимогам економіч-

ного розвитку, політичного, соціального життя. 

Зростає роль сучасної соціальної роботи як специ-

фічного цілісного напряму діяльності держави, 

мета якого полягає в задоволенні законних інте-

ресів і соціальних потреб кожного члена нашого 

суспільства, вирішенні проблем праці, побуту, ду-

ховного і фізичного розвитку людини шляхом залу-

чення до цього державних, громадських інституцій, 

використання всього потенціалу суспільних сил.  

Соціальна сфера, задовольняючи потреби 

населення в культурних цінностях, освіті, охороні 

здоров'я, комунальному обслуговуванні тощо, все 

більше впливає на виробництво матеріально-речо-

вого багатства через прискорення науково-техніч-

ного прогресу, створення необхідних передумов 

для підвищення рівня зайнятості у суспільному ви-

робництві та раціональному використанні кадро-

вого потенціалу, забезпеченні розширеного відтво-

рення робочої сили, удосконаленні структури віль-

ного часу працюючих. Одночасно з цим, розвиток 

соціальної сфери сприяє розв'язанню таких соціаль-

них завдань, як формування гармонійно розвиненої 

особистості, ліквідація культурно-побутових 

розбіжностей між містом і селом, між соціальними 

групами населення і районами країни. Розвиток 

соціальної сфери бере участь у відтворенні голов-

ної продуктивної сили суспільства - людини, і тим 

самим активно впливає на створення сукупного 

продукту та визначає темпи соціально-економіч-

ного прогресу. Роль соціальної сфери у суспільстві 

буде зростати. У ХХІ ст. соціальна сфера буде 

визначальною у розвитку економіки. Адже серед 

факторів економічного зростання на перше місце у 

світі вийшов людський фактор.  

Функціонування цієї сфери спрямоване на 

вдосконалення людини, її інтелектуальних і фізич-

них можливостей, духовних, культурних і соціаль-

них потреб [7, с. 72]. Завдяки науково-технічному 

прогресу на ринку послуг відбуваються структурні 

зрушення на користь тих видів, які зумовлені ро-

звитком комп’ютеризації, інформаційних техно-

логій, нових засобів комунікацій. Піднесенню 

ринку послуг сприятимуть структурні зрушення, 

що відбуватимуться у промисловості, сільському 

господарстві, фінансово-банківській системі [5, с. 

25]. В перспективі перевага надаватиметься плат-

ним послугам. Проте в умовах економічної кризи 

не було створено еквівалентних каналів задово-

лення базових соціальних потреб. А відтак, платні 

послуги не набули масового характеру. Підви-

щення тарифів на платні послуги призвело до ско-

рочення їх споживання у натуральному вигляді. 

Нині безкоштовні послуги освіти, охорони здоров’я 

ані за обсягом, ані за якістю не задовольняють по-

треби населення. Раніше споживання безкоштов-

них послуг збільшувало сімейний бюджет майже на 

15%. Через відставання розвитку соціальної сфери 

від реальних потреб тривалий час значна частина 

послуг перебували в тіньовому секторі (діагно-

стика, лікування, репетиторство тощо). Намагання 

відновити хоча б на мінімальному рівні споживчий 

стандарт послуг стане основою для розширення у 

цій сфері тіньової економіки та скорочення доходів 

бюджету [4, с. 682].  

За останнє десятиріччя у зв’язку із становлен-

ням соціальної допомоги безпосередньо в Україні, 
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зі збільшенням кількості соціальних агенцій, фор-

муванням ринку надання соціальних послуг усе 

більше починають говорити про соціальну допо-

могу як про механізм самоконтролю суспільства 

над самим собою. І чим раніше суспільство усвідо-

мить необхідність цього механізму, тим ефек-

тивніше воно навчиться вирішувати і запобігати 

соціальним проблемам і соціальній напрузі, які мо-

жуть виникати час від часу. 

Соціальна допомога – це механізм суспільного 

самоконтролю, формування якого стало результа-

том раціонального усвідомлення необхідності такої 

допомоги у суспільстві для його подальшого по-

ступу і який у той самий час не порушує принципів 

ліберальності, виконує найважливішу для суспіль-

ства функцію стабілізації і збереження соціуму, 

підтримання й гармонізації суспільних відносин, 

забезпечення умов для постійного його розвитку. 

Окрім того, це життєво важливий механізм, 

оскільки надає змогу суспільству досягти відносної 

рівноваги в своєму існуванні і ним актуалізуються 

такі важливі питання: як визначити міру необхідної 

соціальної допомоги, щоб не трансформувати її на 

споживацтво? Як узгодити міру свободи дій 

соціальної допомоги зі свободою тих, кому вона 

надається?  

Учений-соціолог П.Д. Павленок визначає 

соціальне обслуговування як комплекс заходів по 

наданню соціальної допомоги громадянам, що її 

потребують, що сприяє збереженню соціального 

здоров'я та підтриманню життєдіяльності, подо-

ланню кризових ситуацій, розвитку самозабезпе-

чення та взаємодопомоги. Соціальне обслуго-

вування є частиною системи соціальної безпеки 

населення та здійснюється соціальними службами 

[4, с. 87]. На думку відомого фахівця в сфері права 

соціального забезпечення Б. Сташківа, соціальні 

послуги - це результат діяльності соціальних 

служб, спрямований на задоволення потреб особи 

щодо пристосування до існуючого середовища, її 

реабілітації та можливості жити повноцінним жит-

тям [3, с. 65].  

С.М.Синчук та В.Л.Бурак виділяють такі 

форми соціального обслуговування:  

1) соціальні послуги (соціальні послуги, що 

надаються за рахунок коштів соціальних страхових 

фондів; соціальне обслуговування громадян похи-

лого віку та одиноких непрацездатних громадян на 

дому; стаціонарне соціальне обслуговування гро-

мадян похилого віку; стаціонарне соціальне обслу-

говування інвалідів, з числа звільнених з місць 

позбавлення волі; соціальне обслуговування дітей; 

соціальна реабілітації та адаптація інвалідів; сана-

торно-курортне лікування; забезпечення протезно-

ортопедичними виробами; забезпечення засобами 

пересування;  

2) матеріальна підтримка (надання особі, яка 

перебуває у важкій життєвій ситуації, матеріальних 

благ: речей, одягу, засобів пересування тощо) [2, с. 

15].  

Відповідно до Закону України «Про соціальні 

послуги» останні визначаються як комплекс право-

вих, економічних, психологічних, освітніх, медич-

них, реабілітаційних та інших заходів, спрямованих 

на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебу-

вають у складних життєвих обставинах та потребу-

ють сторонньої допомоги, з метою поліпшення або 

відтворення їх життєдіяльності, соціальної адапта-

ції та повернення до повноцінного життя. Складні 

життєві обставини в зазначеному законі визнача-

ються як обставини, що об'єктивно порушують нор-

мальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона 

не може подолати самостійно (інвалідність, част-

кова втрата рухової активності у зв'язку із старістю 

або станом здоров'я, самотність, сирітство, безпри-

тульність, відсутність житла або роботи, насиль-

ство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в 

сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи 

психічний розлад, стихійне лихо, катастрофа 

тощо).  

Держава гарантує надання населенню наступ-

них видів послуг: соціально-побутові; психо-

логічні; соціально-педагогічні; соціально-медичні; 

соціально-економічні; юридичні; послуги з пра-

цевлаштування; послуги з професійної реабілітації 

осіб з обмеженими фізичними можливостями; ін-

формаційні послуги та інші. Як бачимо, соціальне 

обслуговування має комплексний характер і вклю-

чає різні види соціальних послуг, спрямованих на 

задоволення особливих потреб громадян, зумовле-

них хворобою, інвалідністю, старістю та іншими 

соціальними ризиками.  

В Україні на реалізацію положень названого 

закону прийнято Порядок призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги, Закон «Про волонтерську діяль-

ність» та інші нормативні документи. Відповідно 

до норм соціального законодавства та з метою 

впровадження європейських стандартів розроблено 

Концепцію реформування системи соціальних по-

слуг в Україні.  

У подальшому формування перспектив ро-

звитку соціальної сфери України повинно забезпе-

чувати підвищення життєвого рівня населення, 

всебічний розвиток людини та зростання продук-

тивності праці. Разом з тим тут нагромаджено ба-

гато проблем, які потребують:  

 визнання галузей соціальної сфери такими, 

що беруть активну участь у виробництві матеріаль-

них і духовних благ та послуг;  

 подолання залишкового принципу фінансу-

вання галузей соціального призначення;  

 подолання міжрегіональних відмінностей у 

рівні обслуговування населення та забезпечення 

його елементами соціальної інфраструктури у від-

повідності з нині існуючими нормативами;  

 встановлення обґрунтованого рівня оплати 

праці фахівців галузей соціальної сфери, зокрема 

працівників освіти, охорони здоров'я, культури, на-

уки;  

 формування ефективної системи управління 

галузями соціального призначення в умовах різних 

форм власності;  
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 розробки нових типів проектів навчальних 

закладів, установ культури, охорони здоров'я з ура-

хуванням формування ринкових відносин, широ-

ким використанням сучасного обладнання, оргтех-

ніки;  

 розробки науково обґрунтованих критеріїв 

розвитку матеріальної бази галузей соціальної 

сфери.  

Перелічені заходи є передумовою для концен-

трації бюджетних асигнувань у напрямі соціаль-

ного захисту населення та розвитку соціальної 

сфери. У цьому контексті особливо важливим 

пріоритетом має стати реформування системи 

оплати праці [1, с. 45]. Ці та інші заходи стануть ос-

новою зростання платоспроможного попиту жи-

телів, у тому числі на відповідні послуги, сформу-

ють потребу держави та недержавних установ, у 

підготовці нових та перепідготовці існуючих 

фахівців. 

За рахунок розвитку мережі соціальних служб 

та здоровій конкуренції між службами різних сек-

торів можливе і необхідне підвищення якості життя 

значної кількості соціально вразливих верств насе-

лення. Адже кінцева мета діяльності сучасної демо-

кратичної держави - забезпечення гідного рівня 

життя та відчуття соціальної єдності для кожного 

члена суспільства. Сприяти підвищенню автори-

тету нашої держави як соціальної та правової спри-

ятиме також, на наш погляд, розробка та дотри-

мання стандартів соціальних послуг, що відповіда-

тимуть міжнародному, зокрема, - європейському 

рівню, а також збільшення престижу соціальної ро-

боти як суспільно корисної діяльності. 

Висновки. Сучасна соціальна допомога харак-

теризується інтегративними, міждисциплінарними 

підходами. Її розвиток відбувається в трьох напря-

мах. По-перше, визначається місце соціальної до-

помоги у структурі суспільної життєдіяльності. По-

друге, йде пошук власного теоретичного обґрунту-

вання. По-третє, виокремлюються конвенційні 

зв’язки з іншими формами суспільної життєдіяль-

ності. Гуманістичний світогляд, заснований на 

визнанні невід’ємних прав людини, у тому числі 

права на гідне, повноцінне і щасливе життя для 

кожного, незалежно від його національних, расо-

вих, релігійних, вікових, статевих, індивідуальних 

або соціальних особливостей. Тому соціальна допо-

мога є практичною реалізацією гуманістичного 

світогляду. Поняття гуманізму близьке за своїм 

змістом і походженням до гуманітарних проблем та 

інтересів суспільства, що стосуються міжосо-

бистісних взаємовідносин, сімейних зв’язків, люд-

ських контактів. Це розуміння особливо актуальне 

для сучасного суспільства, оскільки основу 

вирішення гуманітарних проблем утворюють гу-

маністичні принципи. 

Соціальна робота здійснюється як комплексна 

допомога і захист різних груп населення на про-

фесійному рівні в державних формах та у формі 

благодійництва від організацій й окремих суб’єктів. 

Отже, соціальна робота як суспільно значима діяль-

ність формується з благодійності, що має свій істо-

ричний шлях становлення і розвитку, починаючи 

від простих відносин взаємодопомоги «людина – 

людині» й закінчуючи загальнодержавним і навіть 

міжнародним рівнем, коли деякі країні надають гу-

манітарну допомогу країнам, які потрапили в 

скрутне становище. Ця діяльність набуває не лише 

глобальних тенденцій, але й має свої ментальні 

особливості в контексті кожної національної куль-

тури. Незважаючи на досить тривалу практику ак-

тивного використання поняття «соціальна робота», 

її складний і багатогранний характер, динамічність 

соціальної діяльності заважають науковцям дійти 

єдиної думки в трактуванні сутності цього явища. 

Тому соціальна робота передусім розглядається як 

об’єктивно необхідне суспільне явище, практика 

соціального життя, навчальна, освітня дисципліна 

тощо. Поширеною думкою серед науковців є ідея 

про те, що соціальна робота має діяльнісний харак-

тер. Соціальна робота – це суспільно значима про-

фесійна діяльність, що спрямована на благо мало 

захищеним верствам населення, які потребують за-

хисту й допомоги. Основою соціальної роботи є 

доброчинність як соціальне явище, що в науковій 

літературі визначається як безкорислива діяльність 

зі створення й передання фінансових, матеріальних 

і духовних цінностей для задоволення життєвих по-

треб індивіда або соціальної групи. 
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АНОТАЦІЯ 

Стаття присвячена альтернативному підходу до проведення моніторингу, який представлений як ме-

тодологічна основа прогнозування якості підготовки наукових кадрів в українській освітній системі. Ав-

тори розкривають значущість основних методологічних особливостей процесу прогнозування результатів 

підготовки наукових кадрів в цілому і проведення наукових досліджень – зокрема. Акцентується увага чи-

тачів на актуальності й необхідності моніторингових вимірювань в умовах трансформаційних процесів 

освіти. Аналітичні спостереження дають уявлення про картину існуючої думки зарубіжних та вітчизняних 

учених в руслі проблематики статті. Також представлено алгоритм проведення моніторингу за допомогою 

SWOT-аналізу, кваліметричного моделювання, експертного оцінювання значущості факторів ефективного 

формування наукового та науково-педагогічного потенціалу суб'єктів освітньої системи України як скла-

дової інтелектуальної еліти держави. Перераховується альтернативний діагностуючий інструментарій для 

проведення моніторингових вимірів. Запропоновано приклади експериментальних впливів щодо застосу-

вання альтернативного підходу до прогнозування якості підготовки наукових кадрів у системі освіти 

України. 

ABSTRACT 

The article is devoted to an alternative approach to monitoring, which is presented as a methodological basis 

for forecasting the quality of research staff training in the education system of Ukraine. The authors disclose the 

significance of the main methodological peculiarities of forecasting the outcomes of research staff training in gen-

eral, and in particular, conducting researches. Specific attention is paid to both relevance and need for monitoring 

dimensions under the conditions of transformational processes in education. Analytical observations show current 

views of foreign and Ukrainian scholars on the problem under study. There has been presented an algorithm of 

monitoring by means of SWOT analysis, qualimetric modeling, expert evaluation on the importance of factors for 

effective developing research potential and research and teaching potential of the subjects in the education system 

of Ukraine as a component of the country’s intellectual elite. An alternative diagnostic toolset for monitoring 

measurements has been specified. The experimental effects of applying an alternative approach to forecasting the 

quality of research staff training in the education system of Ukraine have been exemplified. 

Ключові слова: інформаційно-аналітична діяльність, якість підготовки наукових і науково-педа-

гогічних кадрів, моніторинг, прогнозування, SWOT-аналіз. 

Keywords: informational and analytical activities, quality of research staff and research and teaching staff 

training, monitoring, forecasting, SWOT analysis. 

 

Problem statement 

The strategic vector for forming and developing 

the intellectual potential of society, especially when it 

relates to training research staff and research and teach-

ing staff, implies the correct ways chosen by any state, 

which is concerned about its future. In this case, work-

ing effectiveness is determined by the quality of re-

search activities, including a clear presentation of sci-

entific ideas in researches (postdoctoral and doctoral 

dissertations, master and bachelor dissertations, their 

novelty, practical value, etc.). Therefore, the problem 

statement of monitoring researches in this context is 

widely presented by scholars in the theory of this pro-

cess management.  
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Indeed, the process of monitoring research and ed-

ucation quality is regulated at the state level based on a 

systemic collection of information data and an objec-

tive analysis of real facts in order to take appropriate 

decisions. Thus, it becomes possible to forecast the 

quality of research staff, undergraduate, graduate and 

doctoral students’ training at a higher academic level. 

Despite the fact that the process of increasing research 

potential effectiveness in Ukraine is paid much atten-

tion by the leading foreign and Ukrainian scholars, the 

problem of implementing a modern toolset required to 

analyze quality indicators, as well as their forecasting 

in Ukrainian research and education sectors, remains 

rather relevant. Undoubtedly, there is a need to search 

for innovative methods and technologies that will en-

sure achieving the prospects diagnostically established 

in this direction. In our opinion, one of such effective 

methodological bases for conducting analytic studies is 

a monitoring system, which is widely applied in eco-

nomics, pedagogy and sociology. 

The initial provisions of monitoring researches on 

research and education sectors include defining training 

goals, final and interim learning outcomes achieved by 

the subjects who master educational methodologies and 

technologies. With the aim to achieve defined goals, 

certain objectives are set both in the narrow aspect of 

scientific knowledge (scientific school) and the broad 

sense of understanding the true nature of things, such 

as morality, enlightenment, spiritual enrichment, intel-

lectuality, as well as respect for predecessors’ experi-

ence, etc. 

 It must be noted that every subject’s striving to 

undergo scientific development is rooted in the process 

of developing a potentially important segment of per-

sonality – the “self-concept”. It is manifested in a sys-

temic moral and physical self-development, the estab-

lishment of a persistent social interaction between re-

search teams, self-preparation and self-realization. 

Thus, the requirement for creating favourable condi-

tions for monitoring the quality of research activities in 

education and research centers contributes to effective 

self-monitoring of personal achievements and, in our 

opinion, is viewed as the development of the country’s 

scientific potential based on a standard methodology. 

Analysis of recent researches and publications. 

The activities of many research organizations are 

targeted at considering the essence, trends, technologi-

cal bases and relevant conditions for monitoring. In par-

ticular, research findings on monitoring technologies in 

education are presented by such scholars as: 

T. Bondarenko (monitoring electronic educational re-

sources; cloud monitoring) [1; 2], G. Gunta (qualimet-

ric approaches in educational studies) [3], A. Dakhin 

(conceptual principles of educational monitoring) [4], 

G. Yelnikova & Z. Riabova (monitoring technologies 

for evaluating education quality; qualimetric (factor- 

and criterion-based) modeling of the educational space) 

[7; 8], T. Lukina (informatization of monitoring re-

searches in education quality management) [10], 

A. Maiorov (monitoring in education informatization) 

[11], V. Prikhodko (monitoring the quality of both edu-

cation and the education process) [16], A. Strizhak (an 

instrumental support of monitoring and rating systems 

for evaluating students’ academic achievements) [20], 

D. Willms (monitoring systems) [21] et al. 

In addition, it must be noted that one of the main 

organizations, which conducts monitoring researches, 

including on the issues related to applying information 

and communication technologies in education, is the 

International Association for the Evaluation of Educa-

tional Achievement (hereafter, IEA) [12]. However, 

pedagogy considers monitoring as a form of organiza-

tion, collection, storage, processing and dissemination 

of information about the activities of a particular soci-

oeducational system. It allows clarifying the issue of 

training quality in an educational institution, obtaining 

reliable data for analyzing, evaluating and correcting 

the activities of the education process subjects [17]. 

Particular attention should be also paid to 

G. Selevko’s definition of monitoring as a systemic, 

profound and precise control over various aspects of the 

education process with regular feedback. He indicates 

that monitoring provides a management subject with 

the views on state and performance results of a particu-

lar system, which constantly supervise any process in 

order to determine whether it corresponds to the desired 

effect or the starting position and is a systemic set of 

regularly repeated measurements (studies on the pro-

cess) [19, p. 722]. V. Prikhodko views monitoring as a 

powerful means of enhancing innovations in the educa-

tion process and information and correlation support of 

any educational activity [16]. In our opinion, G. Yelni-

kova’s vision is particularly relevant in considering 

monitoring as a set of comprehensive supervision pro-

cedures, current evaluation, transformations of the 

management subject and direction of these transfor-

mations towards achieving specified parameters of its 

development [7]. T. Bondarenko indicates, “if one in-

tends to ensure comparability of evaluations that will 

be obtained in the course of monitoring researches on 

all components of education quality, it is imperative to 

apply integrated approaches to evaluating education 

quality as a whole, as well as its components when de-

termining monitoring objects” [2]. Taking into account 

the views of the above-mentioned scholars, one can dis-

tinguish the elements of an integrated methodological 

basis for monitoring and forecasting training of re-

search staff and research and teaching staff in organiza-

tions for science and education in Ukraine. Such re-

searches will surely lead the scientific community to 

strategically significant discoveries. 

S. Odainik states, “the countries interested in such 

researches have many options to choose from, such as 

TIMSS, PIRLS, PISA, CIVIC, ICILS etc” [15, p. 33]. 

She indicates, “most of these countries enable their ed-

ucational policymakers to use PISA publications and 

documents as standard models and benchmarks for for-

mulating national educational strategies and evaluation 

practices” [15, p. 37]. 

Finally, A. Strizhak’s views should be considered, 

too. Sharing the ideas of such researchers as C. Begg, 

T. Connoly, A. Strachan, the scholar believes that the 

software of information and analysis systems (hereaf-

ter, IAS) is employed to fulfill the aim of current mon-

itoring. He actualizes the main objectives of any IAS, 



Sciences of Europe # 30, (2018)  33 

namely, receiving, converting, processing and analyz-

ing information. Thus, this implies managing infor-

mation flows (processes) [20, p. 180]. 

It is in this aspect that the European Association 

for Quality of Higher Education (hereafter, ENQA) 

considers education quality as a certain balanced com-

pliance of learning outcomes, processes and a systemi-

cally important environment with the established re-

quirements, objectives, standards [23]. This corre-

sponds to a process-based approach to managing 

education quality in accordance with the international 

standard ISO/IS 9000:2000, in which para. 2.4 specifies 

that any activity using information resources to convert 

inputs to outputs is treated as a process [2, p. 35]. It 

must be noted that our analysis of scientific and educa-

tional training in educational institutions shows a cer-

tain number of features in collecting and evaluating in-

formation and also indicates some formalization of in-

formation volumes, which can be obtained and 

systematized. As a result, we have managed to recreate 

a general picture of real facts connected with this pro-

cess. 

Still, the quality of such training evaluation will be 

far more efficient if one applies more effective means 

and methods for obtaining information and also creates 

and introduces a network IAS aimed at evaluating 

achievements of the education process subjects into the 

practice of scientific education. This will contribute to 

the establishment of special conditions, which are nec-

essary to develop the country’s scientific potential, us-

ing the methodologies of expert evaluation on the im-

portance of factors for its effective development. 

The unrevealed aspects of the general problem. 

Thus, analytical researches show that the organi-

zation of research staff and research and teaching staff 

training in Ukraine objectively depends on legal provi-

sions of the Laws of Ukraine “On Education” (2017) 

[6] and “On Higher Education” (2014) [6]. There ap-

pears to be a need to discover the necessary reserves to 

establish a correlation between importance and effi-

ciency of procedural and effective information. Moni-

toring in turn promptly detects the changes occurring in 

the system of Ukrainian scientific education and also 

allows determining the factors, which cause these 

changes. Indeed, monitoring reveals negative trends as 

well, which ensures short-term forecasting of develop-

ing qualitative processes that will occur in scientific 

and educational institutions. It also develops certain 

views on the objectivity of evaluating the levels of 

methodological support implementation, which is 

aimed at training research staff and assisting research-

ers in forecasting the quality of research staff training, 

taking into account interim outcomes obtained from 

monitoring measurements. 

The aim of the study. 
Within the framework of this study, we will at-

tempt to briefly analyze the system of research staff and 

research and teaching staff training in Ukraine and, sub-

sequently, suggest some alternative ways of conducting 

interim monitoring measurements based on SWOT 

analysis and factor analysis. 

Results. 

As mentioned before, the system of research staff 

and research and teaching staff training determines the 

level of the country’s intellectual potential, its ability to 

enter the global scientific and educational community 

and become an effective partner towards developing the 

global knowledge economy. 

During the 1990s – the second decade of the 21st 

century, Ukraine has been experiencing minor shifts in 

the scientific and educational environment, which in-

volve certain trends. Indeed, transformational changes 

are noticeable in the national system of training and cer-

tification of research (research and teaching) staff.  

In fact, the Law of Ukraine “On Higher Educa-

tion” (2014) states that a separate collegial body, the 

National Agency for Quality Assurance in Higher Edu-

cation (hereafter, NAQAHE), will be delegated rele-

vant organizational and managerial duties of the State 

Accreditation Commission (DAK), which replaced the 

Higher Attestation Commission (VAK), a particular 

state body of executive power. Thus, important steps 

have been made in introducing the transparency of re-

search, that is, an open access to researches through the 

requirements for posting full-text dissertations (au-

thor’s abstracts, opponents’ reviews) on the websites of 

research and education centers. In addition, higher ed-

ucation institutions are entitled to award degrees. Con-

sequently, the NAQAHE only supervised completing 

the constitution of specialized councils, their accredita-

tion and appeals processing in the context of these in-

novations. However, in this case, the function of award-

ing degrees by the Ministry of Education and Science 

of Ukraine (hereafter, MES) is blocked, which was typ-

ical for the “old” education system. This would reduce 

the influence of MES’ corporate culture, that is, “the 

culture of power” prevailing in the post-Soviet space.  

Another trend of the late 20th – the early 21st cen-

tury was a rapid (almost double) increase in the number 

of universities, which provide training for doctoral stu-

dents. However, only 1/6 of the total number of doc-

toral students is able to defend their dissertations, as it 

used to be in Soviet Union [13, p. 18; 14, p. 16]. 

Nowadays, one can also observe a 2 to 6 times in-

crease in the number of defended dissertations in such 

branches as politics, psychology, art history, econom-

ics, philology, history etc. Unfortunately, the number of 

applicants interested in technical sciences has de-

creased by more than 1/8 from the previous 

one [14, p. 18]. In addition, there is a 30% gap between 

the higher education institutions, which provide doc-

toral training and conduct various researches, and those 

ones, which are not engaged in such activities [9, p. 55]. 

In regard to postdoctoral studies during this period 

of reforming Ukrainian tertiary education, it must be 

noted that there is an increase in the number of re-

searches on relevant training of postdoctoral research-

ers in humanities, and in particular, art history. Indeed, 

there is also a significant increase in the number of 

postdoctoral researchers. In addition, one can observe 

certain diversification of funding sources for training 

research staff and research and teaching staff during 

doctoral and postdoctoral studies: 92% of doctoral stu-

dents and 94% of postdoctoral students were trained at 

the expense of the state budget, 5% and 1% – on a com-

mercial basis, 3% and 5% – at the expense of other 
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sources [14, p. 28; 22, p. 8]. 

Unfortunately, there is still a certain negative 

trend, which consists in an emergence of postdoctoral 

dissertations, which do not contain clear and relevant 

views and are of quasi-scientific and corrupted charac-

ter. Some of them are prone to scientific fraud in terms 

of using intellectual fundamental and applied scientific 

experience of predecessors and contemporaries. 

To prevent such cases, it is imperative to conduct 

thorough and objective analytical studies under the 

conditions of systematic monitoring on the quality of 

the scientific and educational environment. We suggest 

the following: first, one should conduct a SWOT anal-

ysis to identify reserves and potential opportunities of 

most scientific and educational structures in Ukraine 

(higher education institutions, research centers etc.) in 

general and each in particular; second, one should clar-

ify the organizational and methodological conditions 

for implementing innovative programmes, methodolo-

gies and technologies into training of research staff by 

means of expert evaluation on the importance of factors 

for effective developing scientific potential of every 

subject’s personality and, subsequently, determine the 

levels of its development. Factual data on the results of 

SWOT analysis create the probability of formulating 

the main strategic trends in the development of both sci-

entific institutions (higher education institutions, re-

search centers) and every subject of research and edu-

cation in accordance with the implementation of such 

training, and, necessarily taking into account the oppor-

tunities under which the improvement of its condition 

takes place. This can be presented by means of SWOT 

matrix (see Table 1) [18, p. 55, 256]. 

Table 1 

SWOT matrix: 

strong and weak characteristics of research staff training in Ukraine 

Strong (S) characteristics Opportunities (O) 

1. Working experience of a scientific and educa-

tional institution (higher education institutions, re-

search centers). 

2. Rating of a scientific and educational institution 

(higher education institutions, research centers) in 

the scientific community engaged in training master, 

doctoral and postdoctoral students. 

3. The quality of innovative scientific and practical 

activities aimed at involving the student youth and 

research staff into research activities. 

4. A joint scientific and educational team of schol-

ars, who ensure the quality of teaching academic dis-

ciplines according to a programme of research staff 

training. 

5. Modern scientific and educational technologies 

and methodologies implemented into training of re-

search staff. 

6. Informatization of the education process targeted 

at training of research staff etc. 

1. Enhancement of the scholar’s prestige in the modern 

market of intellectual work. 

2. The opportunities for scientific development under 

the conditions of modern transformations in the system 

of education and science through continuing education: 

master’s, doctoral and postdoctoral degrees. 

3. Motivation of master, doctoral and postdoctoral stu-

dents during research activities, such as internships, 

planned trips with the aim to familiarize oneself with na-

tional and foreign specialists. 

4. Readiness of researchers and educators to interact in 

the informational and scientific environment. 

5. Implementation of innovative products obtained 

from scientific and technological progress into 

dissertations.  

6. Efficiency of the information environment, which 

contributes to forming and developing scientific poten-

tial. 

Weak (W) characteristics Threats (T) 

1. Declining attractiveness of research activities at 

the present stage of reforming Ukrainian society. 

2. Traditionalism of methodical support for re-

search staff training. 

3. Insufficient adaptability of training on scientific 

theories and practice-oriented subjects to the new 

conditions of professional activities. 

4. The level of information and communication 

competencies in most research staff and research and 

teaching staff, who provide training for master, doc-

toral and postdoctoral students under the conditions 

of building the information society, does not corre-

spond to modern requirements.  

5. Nonobjective supervision and evaluation 

(monitoring) of researches in general and specific 

achievements of every scholar. 

1. High instability of legislation on the implementation 

of the subjects’ research activities, which regresses re-

search staff training. 

2. Radical update of research training content, which 

should take into account advanced development of edu-

cation and develop a strategy for the future reality ac-

cording to specificity of teaching scientific subjects.  

3. Formalization of scientific practice and experiments 

prevents from achieving the relevant level of scientific 

training imposed by the reality and the information so-

ciety.  

4. The formalized level of expertize and certification of 

research staff and research and teaching staff, the non-

confirmity of researches to the requirements of society 

and the current trends in the development of science un-

der globalization of the scientific and educational space. 

 

Thus, the SWOT analysis demonstrates both 

strong (S) and weak (W) characteristics in practical de-

velopment of research and research and teaching (intel-

lectual) potential. Indeed, this method allows establish-

ing opportunities (O), which are the factors within the 

internal environment of the analyzed object (research 

staff training), namely, the ones the object should influ-

ence independently; clarifying threats (T), which are 

the factors of the external environment, namely, the 

ones the object can influence outside and cannot control 
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(for instance, legal mechanisms). 

The results thus obtained are taken into account 

while determining the institution’s (for instance, higher 

education institutions or research centers) development 

strategy, adjusting its goals and objectives in relation to 

modeling the relevant content of research staff training. 

It must be noted that the above-mentioned matrices are 

compiled based on qualitative expert evaluations. Still, 

based on the data obtained from the SWOT analysis, 

one can conduct pilot studies on the importance of the 

factors for effective developing scientific potential 

within a particular research and education center. 

According to the logic of analytical results ob-

tained from the SWOT analysis, among the factors pro-

posed by experts one should pay special attention to 

those ones, which allow identifying specific conditions 

and enhance the level of scientific potential. 

The conditions, which are partially predicted 

while conducting the SWOT analysis in the monitoring 

system, represent a set of information, scientific and ed-

ucational components of the educational institution, the 

structure and the scientifically justified content of edu-

cational and methodological support for developing in-

tellectual potential of every subject’s personality. 

Conclusions and suggestions. 
So, we have summarized the main results obtained 

from the application of monitoring measurements and, 

consequently, drawn the following conclusions based 

on the analysis on practical relevance of research staff 

training: 

1. The SWOT analysis: selecting relevant parame-

ters, which affect the development of the situation – the 

implementation of research staff intellectual training. It 

has been found that the priorities are the key success 

and ranking factors of the scientific and educational in-

stitution (higher education institutions or a research 

centres) in the market of educational services. There-

fore, it is important to effectively organize a social ad-

vertising campaign with the aim to enhance motivation 

of learners to strive for intellectual growth from admis-

sion to graduation and, as a result, in the course of sci-

entific development (namely, while obtaining master’s, 

doctoral and postdoctoral degrees). 

2. Expert evaluation on the importance of factors 

for effective developing scientific and teaching poten-

tial of personality of every subject in research and edu-

cation and a research and education center as a whole. 

It has been clarified that a guideline for implementing 

research and education based on certain parameters im-

plies the state’s anticipation of effective training for in-

tellectually developed citizens, who are at an appropri-

ate level of scientific potential and competitiveness. 

Thus, it is crucial to create appropriate conditions for 

developing this potential by designing and ensuring a 

qualitative implementation of informational and analyt-

ical tools for evaluating their achievements. This is re-

quired to promptly identify the most promising master, 

doctoral and postdoctoral students, who already have 

certain views on the development of their personal sci-

entific domain of future activity and are able to further 

enhance their scientific development. In this context, it 

is vital to provide them with specific conditions, so that 

they may reveal their scientific potential. So, there ap-

pears to be an urgent need for radical actions on the part 

of the state in order to identify, form, develop and sus-

tain this potential in Ukraine. 

3. Ranking the factors, which are determined by 

the degree of significance and formulation of the anal-

ysis findings. It has been specified that scientific devel-

opment of an intellectually developed individual occurs 

under the influence of the factors, which influence the 

levels of well-developed scientific, sociocultural and 

adaptive competencies based on a pronounced intellec-

tual component (a prevailing one). It is essential to de-

sign competency-based research and education; to em-

ploy an adaptive system of motivational influence; to 

direct research and education towards increasing scien-

tific potential of every subject within the informational 

and scientific environment, taking into account advanc-

ing development of science and education in the global 

space, which promotes a sustainable development of in-

formation society. 

Thus, monitoring will alternatively act as a meth-

odological basis for forecasting the quality of research 

staff. Further studies are expected to focus on the de-

velopment of the next stage in monitoring researchers, 

namely, the construction of qualimetric (factor-and cri-

terion-based) models for evaluating the activities of re-

search staff while obtaining doctoral and postdoctoral 

degrees. We hope that practical application of such 

models will enhance the quality of research staff train-

ing. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена решению актуальной задачи – определению профессиональной направленности 

граждан, проходящих обучение по программам подготовки офицеров запаса на военной кафедре при граж-

данских вузах. 

В статье с опорой на труды Российских ученых изложены основные аспекты профессиональной 

направленности, раскрыты структура профессиональной направленности и ее сущность, показаны основ-

ные направления программы по определению профессиональной направленности студента, обучающегося 

на военной кафедре. Рассмотрена профессионально-психологическая подготовка как направление разви-

тия военно-профессиональной направленности будущих офицеров запаса в ходе учебно-воспитательного 

процесса на военной кафедре при гражданском вузе. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the solution of the urgent problem - the definition of the professional orientation of 

citizens who are trained by the training programs for reserve officers at the military department at civilian univer-

sities. 

The article is based on the works of Russian scientists outlining the main aspects of the professional orienta-

tion, the structure of the professional orientation and its essence are disclosed, the main directions of the program 

for determining the professional orientation of the student studying at the military department are shown. The 

professional-psychological training as a direction of development of the military-professional orientation of future 

reserve officers in the course of the educational process at the military department at a civilian university is con-

sidered. 

Ключевые слова: гражданин, офицер, развитие, студент, модель, направленность, учебно-воспита-

тельный процесс. 
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Существующая сегодня система профессио-

нального и психологического отбора кандидатов из 

числа студентов для обучения по программам под-
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готовки офицера запаса на военных кафедрах с по-

мощью различных методик позволяет определять с 

достаточной вероятностью степень подготовленно-

сти, пригодности кандидатов для обучения на воен-

ных кафедрах на основе состояния здоровья, 

уровня способностей, психологических свойств 

личности. Но достаточную степень вероятности от-

вета на вопрос  твердо ли студент решил стать спе-

циалистом, а также, получив дополнительную про-

фессию офицера запаса, готов ли он служить офи-

цером,  не дает практически, ни одна из 

существующих методик, так как они были постро-

ены на основе устаревших общественных принци-

пов и суждений в основном только морального по-

рядка. Следовательно, слабое место в определении 

профессиональной пригодности заключается в 

определении направленности студентов проходив-

ших обучение на военных кафедрах.  

На современном этапе по проблеме направлен-

ности личности военнослужащих проведено ряд 

исследовательских работ Л. Ф. Железняком, А. Н. 

Лосевым, А. Н. Томилиным, В. И. Дробышевым. В 

исследованиях В. И. Дробышева [1] рассмотрены 

проблемы направленности личности и выделены 

основные тенденции их теоретического анализа и 

возможные пути развития на основе комплексного 

подхода. Профессиональная направленность рас-

сматривается как сложное психическое свойство с 

собственной структурой, оказывающее влияние на 

действие, поступки и поведение человека.  

Структуру профессиональной направленности 

военнослужащего В. И. Дробышев рассматривает 

как целостное образование, состоящее из опреде-

ленных взаимодействующих и взаимовлияющих 

форм и функционирующая как целостная динами-

ческая система (рисунок 1).  

В монографии В. И. Дробышева [2] военно-

профессиональная направленность военнослужа-

щего определена, как система сформированных 

устойчивых мотивов, интересов, потребностей, 

склонностей, идеалов, побуждающих к военно-про-

фессиональной деятельности, проявляется в сфор-

мированных свойствах личности необходимых для 

профессиональной деятельности.  

Модернизировав программу изучения военно-

профессионально направленности В. И. Дробы-

шева [2] мы предлагаем направления по изучению 

данной проблемы:  

 общая направленность личности (на себя, на 

дело, на общение); 

 направленность личности на военную про-

фессию;  

 направленность личности на достижение 

успеха;  

 направленность личности на работу с боевой 

техникой и оружием. 

Предложенная программа рассчитана на дли-

тельное время и позволяет комплексно изучать лич-

ность будущих офицеров запаса. Изучение направ-

ленности при этом признается наиболее целесооб-

разным через ее конкретные формы (влечения, 

желания, интересы, склонности, идеалы, мировоз-

зрение) и определение качеств (действенность, 

устойчивость, интенсивность, широта, уровень) на 

основе круга потребностей и мотивов личности. По 

оценке и прогнозированию профессионально-пси-

хологической пригодности будущих военных спе-

циалистов показатели направленности еще более 

расширяются: «оценку направленности целесооб-

разно проводить с учетом выраженности отдель-

ных ее качеств: зрелости, широты, осознанности, 

устойчивости». 

Необходимо отметить, что при опросе студен-

тов уровень их представлений, информированно-

сти об особенностях избираемой дополнительной 

профессии офицера запаса наиболее низок по сле-

дующим показателям содержания труда и профес-

сионально значимых качеств: совсем не представ-

ляют об информационных основах деятельности – 

76 %, о компонентном составе деятельности – 47 %, 

об организации отдельных действий в целостную 

систему – 41 %, о профессионально-значимых 

свойствах познавательных процессов – 64 %. 

Профессионально-психологическая направ-

ленность, является составляющей профессиональ-

ной пригодности, как степень выраженности си-

стемы потребностей и ожиданий кандидатов, под-

лежащей удовлетворению в период обучения на 

военных кафедрах при гражданских вузах по про-

граммам подготовки офицеров запаса. 

При отборе кандидатов для обучения на воен-

ных кафедрах большое значение имеет задача вы-

бора из совокупности студентов наиболее способ-

ных, а также соответствующих социальному ста-

тусу избранной профессии. В настоящее время 

сложилась и действует следующая система основ-

ных форм отбора таблица 1. 

Таблица 1.  

Система основных форм отбора 

Форма отбора Способности Распределение 

Комиссия факультета по ос-

новной специальности 

Социальная возможность к дея-

тельности 
На пригодных и непригодных 

Медицинская комиссия 
Физическая возможность к дея-

тельности 
По 3 группам пригодности 

Психологический экзамен Способности к деятельности По 4 группам пригодности 

Экзамен по физической подго-

товке 

Способности к обучению на ос-

нове уровня физической подго-

товки 

По 4 группам оценок 

Средний балл по зачетной 

книжке 
Способности к обучению По 4 группам оценок 
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Систематизирующим фактором профессио-

нально-психологической подготовки будущих офи-

церов запаса является целевая модель, которая 

определяет сущность самой профессии. Она вклю-

чает наряду с требованиями к уровню стабильности 

интеграции мотивационных, эмоциональных, ин-

теллектуальных и психофизиологических компо-

нентов деятельности, обеспечивающий высокий 

уровень профессиональной работоспособности не 

только в нормальных, но и экстремальных усло-

виях. Она определяет стратегию достижения цели 

профессионально-психологической подготовки и, 

прежде всего, решение проблемы, связанной с раз-

работкой типовых задач военно-профессиональной 

направленности, которые студенты должны 

научиться выполнять, а также методов оценки и 

контроля требуемого уровня их знаний и умений, 

компонентов человеческого фактора, которые явля-

ются определяющими при формировании профес-

сиональной направленности. 

Современные методики обучения офицеров за-

паса основными слагаемыми профессионально-

психологической подготовки определяют: теорети-

ческую, тренажерную, практическую и др. Если эти 

слагаемые сравнить с компонентами образования, 

предложенными в «Социологии образования» 

Нечаева В. А. [3], то профессионально-психологи-

ческую подготовку и деятельность офицеров запаса 

можно структурировать следующим образом: спе-

циальная (использование, техническое обслужива-

ние, ремонт и хранение автомобильных базовых 

шасси), военная, психологическая и социокультур-

ная подготовка (виды деятельности), которые мо-

гут быть теоретическими и практическими. Науч-

ное осмысление системы формирования професси-

онально-психологической подготовленности было 

бы неполным без осмысления тезиса об обучаемом 

студенте, как суверенном объекте учебной деятель-

ности. Это предполагает концептуальную прора-

ботку, выдвижение на передний план самостоя-

тельного, личного права обучаемого на выбор соб-

ственной позиции в учебном процессе, на поиск, 

самовыражение и самоутверждение. Такой подход 

иначе ставит проблемы моделей образования, учеб-

ной деятельности на военных кафедрах при граж-

данских вузах. Это уже не только заданный сту-

денту предел его действий, возможностей, исходя-

щих из проективных ситуаций будущего 

включения в общественную практику, но и ориен-

тир, отображающий возможность самореализации, 

основанный на саморефлексии своих возможно-

стей, подкрепленный квалифицированной диагно-

стикой специалистов, педагогов. В этом аспекте 

модель обучения студентов по программам подго-

товки офицеров запаса может рассматриваться про-

дуктивной лишь в том случае, если отражается со-

стояние развития культуры обучаемых, их ожида-

ния в учебной деятельности, саморазвитии. 
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АННОТАЦИЯ 

Ряд стран ведет подготовку к полетам на Луну и на Марс тяжелых ракет с целью завоза оборудования 

и людей для начала их освоения человеком. Планируется создание первых поселений с сооружениями, 

защищающими человека от враждебной среды. Среда Луны и Марса абсолютно враждебна для всего жи-

вого, все ее параметры отличаются от земных, при которых возникла и эволюционирует жизнь: наличие и 

состав атмосферы, сила тяжести, опасные не экранируемые излучения, температуры, давление, ветры, от-

сутствие воды, пыль, опасность падения метеоритов и другие возможные воздействия, отсутствие зеленых 

ландшафтов, флоры и фауны, другая литосфера и гидросфера, отсутствие привычных материалов для стро-

ительства, и пр. Но главная сложность вопроса в том, что, покидая Землю, все свои проблемы упрощенно 

мыслящий человек увезет с собой. Поэтому в течение короткого времени на Луне и Марсе возникнут не-

разрешимые проблемы развития человечества, подобные земным, появившимся за 100 лет. Нужно решить 

земные проблемы, а потом лететь. Планета Земля нуждается в экологической реставрации, в восстановле-

нии предыдущего состояния, которое было до наступления эры научно - технического прогресса. Одно-

временно она нуждается в глубокой социальной и технологической оптимизации, направленной на реше-

ние углубляющихся и опасных для человечества проблем его развития. 

ABSTRACT 

A number of countries preparing to fly to Moon and to Mars heavy missiles with the aim of bringing the 

equipment and people to begin their reclamation. The first settlements were planned with facilities, protecting the 

person from hostile environment. Environments of Moon and Mars are absolutely hostile to all life; all of its 

settings differ from Earth in which originated and evolving life: availability and composition of the atmosphere; 

gravity; dangerous radiation, temperature, pressure, winds; lack of water; dust; danger of falling meteorites and 

other possible effects; lack of green landscapes, flora and fauna; other lithosphere and hydrosphere, the absence 

of the usual materials for construction, etc. But the main difficulty of the question that, leaving the Land, all their 

problems simplistically minded person will take with them. So for a short time on the Moon and Mars would 

encounter insurmountable problems of development of humanity, such as the Earth. Maybe it be better to solve 

earthly problems. Planet Earth needs in environmental restoration, the restoration of the previous state, which was 

before the era of scientific and technical progress. At the same time, it needs a thorough social and technological 

optimization, aimed at solving of problems dangerous for humanity. 
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нет; сохранение человечества; сохранение природы 
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Астрофизик С. Хокинг заявил, что человечес-

тву, чтобы выжить при неминуемой глобальной ка-

тастрофе, надо начать колонизацию новых планет в 

течение ближайших ста лет. Причина кризисного 

поведения человека, по мнению Хокинга, - плохой 

генетический код (эгоистичные и агрессивные ин-

стинкты); человек или загрязнит Землю, или унич-

тожит себя в войнах; он привел ряд других причин 

– перенаселение, исчерпание ресурсов, и др. По его 

мнению, число факторов, угрожающих нашей пла-

нете, со временем будет расти. Поэтому человечес-

тву необходимо улететь с Земли. Интересно, что 

100 лет – это как раз период научно-технической 

революции, приведшей к глобальному экологиче-

скому кризису. То есть за 100 лет человечество при 

существующих способах взаимодействия с приро-

дой способно довести место своего проживания до 

глубокого кризиса, а потом должно перелететь на 

новую удобную планету. И так и летать по космосу 

раз в 100 лет (если бы были подходящие для жизни 

планеты, а также ресурсы и способы перемещения 

миллиардов людей). Но на Земле и в космосе ни-

чего этого нет. 

Главное же – что основную причину негатив-

ных взаимоотношений человечества и природы 

планеты – упрощенное мышление, унаследованное 

от животных – предков, путем бегства с планеты не 

устранить. На других планетах возникнут те же 

проблемы (они возникли почти мгновенно – всего 

за 100 лет, за которые человечество привело уни-
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кальную Землю в состояние глобального экологи-

ческого кризиса). Если следовать Ст. Хокингу, че-

ловечеству в количестве нескольких млрд человек 

придется метаться по Вселенной, где огромные рас-

стояния, опасные воздействия, и пр.! Безусловно, 

реальнее - не бросать уникальную (прекрасную и 

пока одинокую) планету и лететь в неизвестность, 

а попытаться изменить взаимоотношения с приро-

дой. Самое главное – что это практически осуще-

ствимо, в отличие от перелета.  

Возникновение проблемы реставрации при-

роды планеты для сохранения ее и человечества – 

следствие формирования негативной ветви научно-

технического прогресса [7]. Научно-технический 

прогресс направлен в будущее, а естественная при-

рода стремится к возврату в прошлое, когда она не 

была вовлечена в этот прогресс. Человечество 

оставляет все меньше природных территорий без 

техногенного вмешательства, потребляет все 

больше производимых Землей природных ресур-

сов, широко использует невозобновимые ресурсы и 

очень слабо - возобновимые. Продолжается сведе-

ние самых продуктивных лесов планеты, сокраще-

ние биоразнообразия и площади экологических 

ниш животных, рост площади урбанизированных 

территорий и их загрязнение, сокращение площади 

пахотных земель, и пр. Планета нуждается в эколо-

гической реставрации, в восстановлении предыду-

щего состояния, которое было до наступления эры 

научно-технического прогресса. Предполагаемая 

причина нерациональных взаимоотношений чело-

века и природы состоит в филогенетических осо-

бенностях упрощенного мышления, вызванных 

сложным строением мозга, включающего древние 

(«животные») и новые структуры. Единственный 

путь восстановления природы и сохранения чело-

вечества – переход к всеобъемлющей экологизации 

мышления и деятельности человека, и к экологиче-

ской реставрации нарушенной природы.  

Сохранение биологического разнообразия - 

центральная задача сохранения живой природы. По 

определению Всемирного фонда дикой природы, 

биологическое разнообразие – это «все многообра-

зие форм жизни на земле, миллионов видов расте-

ний, животных, микроорганизмов с их наборами ге-

нов и сложных экосистем, образующих живую при-

роду». В основе реставрационной биологии [4] 

лежат требования: 1. Сохранить разнообразие ви-

дов и биологических сообществ. 2. Предотвратить 

преждевременное вымирание популяций и видов. 

3. Сохранить богатство экологических связей. 4. 

Сохранить условия для естественной эволюции. 

Известны следующие неравнозначные принципы 

сохранения живой природы вне и внутри естествен-

ных территорий: 1. Организменный принцип: со-

держание и разведение организмов в питомниках, 

зоопарках. Создание искусственных мест обитания 

видов в городе. 2. Популяционный принцип: сохра-

нение на естественных территориях с реставрацией 

природной среды. 3. Видовой принцип: сохранение 

редких и исчезающих видов, сохранение и восста-

новление среды обитания. 4. Биоценотический 

принцип: сокращение антропогенной нагрузки на 

биоценозы; контроль состава и структуры сооб-

ществ. 5. Экосистемный принцип: сохранение и 

восстановление биотопов, реставрация экосистем. 

6. Территориальный принцип: сохранение биораз-

нообразия с планированием социально-экономиче-

ского развития территорий. 7. Биосферный прин-

цип: реализация глобальной и национальных стра-

тегий по сохранению биоразнообразия. В основе 

сохранения биоразнообразия – реставрация при-

роды. Для реставрации и оптимизации развития 

надо решить проблемы техногенной революции:  

1. Хотя коэволюция природы и общества не-

возможна [1], вполне реально попытаться скоорди-

нировать их эволюцию, разумно ограничивая ско-

рость развития отдельных не витальных направле-

ний научно-технической революции. Каждое 

животное потребляет ресурсы природы и выделяет 

в нее загрязнения, но при этом обычным для их вза-

имодействия является поддержание равновесия, го-

меостазиса, когда потребление ресурсов соответ-

ствует потенциалу природной среды. Если равнове-

сие нарушается, - происходит элиминация, 

сокращение численности. Техногенные воздей-

ствия человека на природу в течение короткого от-

резка времени настолько возросли, что стали суще-

ственно менять ход естественной эволюции. По-

этому короткий период в развитии материальной 

культуры (последние 1 – 2 века) можно назвать тех-

ногенной революцией [7]. 

2. Духовная культура должна быть направлена 

на решение важнейших проблем сохранения при-

роды и человечества. Для этого, например, надо пе-

рейти от унаследованных от животных - предков 

эгоистических этик (в первую очередь – удовлетво-

рение первоочередных потребностей, «после нас - 

хоть потоп», и пр.) к новой этике эмпатии - глубо-

кого понимания предназначения живой природы [6, 

7], и к экологизации мышления. Экологизация 

мышления связана с рефлексией, она предполагает 

обращение внимания человека на переосмысление 

собственной активности. 

3. В реставрации природы важнейшую роль иг-

рают пределы удовлетворения потребностей. Чело-

вечеством в большей его части движет в жизни 

стремление к удовлетворению потребностей и до-

стижению положительных эмоций, что закреплено 

в древних структурах мозга. Но удовлетворение по-

требностей должно соответствовать природно-ре-

сурсному потенциалу.  

4. Важнейшей задачей человечества стано-

вится сокращение негативных воздействий на при-

роду. Только в конце XX и начале XXI века удалось 

оценить количественно проблему удовлетворения 

потребностей отдельного человека и человечества 

на природу [8, 9] путем вычисления «экологиче-

ского следа» (ecological footprint), области земли и 

водных экосистем, требующейся, чтобы произве-

сти ресурсы, которые потребляет один человек (го-

род, страна, человечество), и ассимилировать от-

ходы, которые они производят. Анализ «эко - 

следа» показывает рост потребностей человече-

ства, превышающий биологическую продуктив-

ность планеты (рис. 1).  
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Рис. 1. Рост потребностей человечества 

 

Сейчас спрос человечества на обеспечение его 

природными ресурсами и на поглощение эмиссии 

CO2 на 50% больше, чем тот объем, который может 

обеспечить природа. 

5. Для сохранения природы и человечества 

необходима всесторонняя экологизация мышления 

и деятельности (системы знаний, мероприятий и ре-

шений по экологическому образованию и воспита-

нию, сохранению среды жизни, поддержанию эко-

логического равновесия, сокращению негативных 

воздействий на природу и переходу к позитивному 

взаимодействию, направленному на восстановле-

ние природы и среды жизни, с использованием при-

родосберегающих методов хозяйствования, с повы-

шением эффективности использования ресурсов и 

преимущественным потреблением возобновимых 

ресурсов, с постепенным переходом на негэнтро-

пийные технологии).  

6. Велико влияние реального разветвляюще-

гося развития человечества на состояние природы 

планеты. Каждый раз, когда решалась какая-то 

большая проблема, человечество в соответствии со 

своей склонностью к однополярному мышлению 

воодушевлялось, полагая, что на этот раз оно полу-

чит только положительные результаты. И каждый 

раз оказывалось, что не были учтены отдаленные 

негативные последствия (рис. 2).  

 
Рис. 2. Разветвляющееся развитие с последующим уравновешиванием ветвей 

 

Человечество должно осознать, что развитие 

(природы, общества, человека) протекает с разветв-

лениями, рано или поздно уравновешивающими 

«позитивные» и «негативные» (с точки зрения че-

ловека) ветви [6, 7]. Надо заранее учитывать эти 

разветвления. 

7. При оценке возможности экологической ре-

ставрации планеты нужно учитывать унаследован-

ные от животных – предков особенности мышления 

и восприятия мира человеком. В протекании про-

цесса мышления человека важна роль древних ча-

стей мозга. Упрощенное мышление приводит к 

мысли о достижимости односторонне позитивного 

развития. Но в соответствии с концепцией бинарно 

множественного мира, развивающегося с разветв-

лениями, все негативное (грехи, зло, ложь, эгоизм, 

безобразие) никогда не исчезнет [7]. Пока будет 

жива бинарно множественная природа, человек бу-

дет вынужден бороться с грехами, злом. В соответ-

ствии с особенностями упрощенного мышления, не 

позволяющими предвидеть последствия своей дея-

тельности, человечество сможет выжить и сохра-

нить себя как вид только в том случае, если оно не 

осуществит (не сумеет, или разумно предотвратит, 

и пр.) новый и мощный научно - технологический 

прорыв, уравновешивающий негативный результат 

которого приведет к невозможности продолжения 

жизни [7]. 

8. В условиях непрекращающегося роста нега-

тивных воздействий человека на природную среду 

вопрос о возможности экологической реставрации 

планеты становится все более сложным. Это под-

тверждается графиками развития человечества, ко-

торые от многовекового спокойного развития пере-

шли в XX веке к экспоненциальным формам. Экс-

поненциальная форма опасна тем, что любой из 

процессов развития может стать неуправляемым. 

Эта ситуация осложняется многими факторами, в 

основе которых лежит отсутствие экологически 

обоснованного взаимодействия человека с приро-
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дой. Среди них - неэкологичные технологии: в при-

роде все вещества миллионы лет вращаются в 

цикле от продуцентов к консументам, и затем - к 

редуцентам, перерабатывающим органические от-

ходы и возвращающим их в круговорот [2, 4, 7], в 

технике ничего подобного нет, отходы загрязняют 

планету. 
9. Важнейшая проблема экологической рестав-

рации – сохранение экологически обоснованного 
объема естественной природы, чтобы в том числе 
обеспечить протекание естественной эволюции. 
Необходимо сокращение экологического следа че-
ловечества (с его обоснованным выравниванием 
между странами и жителями), в том числе возврат 
к сохранению 2/3 природы в естественном состоя-
нии [6, 7], и контроль использования невозобнови-
мых ресурсов для обеспечения потребностей буду-
щих поколений.  

10. Экологическая реставрация планеты во-
зможна только при осознании пределов роста, не-
допустимости постоянного роста экономик [5]. Лю-
бой рост, безусловно, не может быть безграничен, 
чтобы не перейти в неуправляемую стадию, харак-
теризуемую экспонентой. Необходимо не только 
перейти к «нулевому» росту, но и в ряде случаев к 
сокращению достигнутых негативных воздействий 
на природу Земли, то есть к «отрицательному» ро-
сту. Есть отрасли человеческой деятельности, тре-
бующие технологического, экологического и эти-
ческого анализа с целью пересмотра их развития.  

11. Для реставрации природы планеты важно 
решение проблемы равного доступа людей к ресур-
сам планеты. Неравенство в этом вопросе недопу-
стимо с гуманной точки зрения. Сюда входит и рас-
селение людей по территории планеты, и равный 
доступ к ресурсам: мнение об этом неоднократно 
высказывалось [3].  

12. Для реставрации природы планеты нужно 
исключить неприемлемые в условиях осознания 
витальной ценности природы чрезмерные богат-
ства и бедность. Богатые люди и страны потреб-
ляют намного больше ресурсов по сравнению с 
другими странами, и выбрасывают основной объем 
загрязнений. С точки зрения реставрации — это не-
приемлемо.  

13. Становится актуальным принятие стра-
нами законов, направленных на сохранение при-
роды и человека, и международных санкций за за-
грязнение природы и необоснованное истощение 
ресурсов. С точки зрения интересов всего человече-
ства особо важные для него природные ресурсы 
должны использоваться в экологически допусти-
мых пределах. 

14. Особо актуальна проблема ликвидация 
чрезмерных вооружений, и запрет на создание чрез-
мерно эффективных вооружений. В мире накоп-
лено количество вооружений, позволяющее много-
кратно уничтожить все живое на Земле. Агрессив-
ность человечества унаследована от предков – 
животных, она закреплена в нижних отделах мозга. 
Ее истоки - в сложной истории человечества (и в 
необходимости выживания, добычи пищи).  

15. В соответствии с упрощенным мышлением 
человечество убеждено в достижении только поло-
жительного эффекта от очередного вмешательства, 

и не думает о последующем разветвлении. Пока, к 
счастью, не было глобального негативного отклика 
как результата технологического усовершенствова-
ния (можно считать предупреждениями глобаль-
ный экологический кризис, аварию в Чернобыле, 
возникновение неизвестных ранее опасных болез-
ней, и пр.). С целью недопущения этого в будущем 
нужно ввести международный контролируемый за-
прет на непроверенные по последствиям крупно-
масштабные вмешательства в природу и в человека. 

Заключение 
Реализация перелета человечества на другие 

планеты неосуществима: нет подходящих планет, 
нет способов и ресурсов для перемещения милли-
ардов людей. Главная же проблема в том, что ос-
новную причину негативных взаимоотношений че-
ловечества и природы планеты – упрощенное мыш-
ление, унаследованное от животных – предков, 
путем бегства с планеты не устранить. На других 
планетах быстро возникнут те же проблемы. Если 
следовать Ст. Хокингу, человечеству в количестве 
нескольких млрд придется метаться по Вселенной, 
где огромные расстояния, опасные воздействия, и 
пр.! Безусловно, единственный путь - не бросать 
уникальную планету и лететь в неизвестность, а по-
пытаться изменить взаимоотношения с природой. 
Планета нуждается в экологической реставрации, 
восстановлении состояния до эры научно - техни-
ческого прогресса. Одновременно необходима со-
циальная и технологическая оптимизация, направ-
ленная на решение углубляющихся и опасных для 
человечества проблем развития. Решение этих про-
блем реально, в отличие от возможности переселе-
ния на другие планеты. 
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АННОТАЦИЯ 

В соответствии со склонностью к упрощенному одностороннему мышлению человек всегда стре-

мился к полному счастью. В последние годы разработаны показатели счастья, распределены страны мира 

по уровню достигнутого в них счастья. Но полное одностороннее состояние счастья в соответствии с за-

коном бинарной множественности невозможно, оно означает остановку развития, оно опасно для здоро-

вья. Реально множественное счастье, сочетание счастья, несчастья и множества промежуточных состоя-

ний. Но в мире созданы упрощенные концепции «валовое национальное счастье», «международный ин-

декс счастья», «человеческое благополучие», «индекс развития человеческого потенциала», 

«эвдемоническое благоденствие» и др. Для расчета «индекса счастья» используют субъективную удовле-

творенность людей жизнью, ожидаемую продолжительность жизни и «экологический след». «Человече-

ское благополучие» – это способность людей жить такой жизнью, которую они ценят. «Валовое нацио-

нальное счастье» заключается в медленном прогрессе с поддержкой традиционных ценностей - семьи, 

культуры, природы, религии. «Индекс развития человеческого потенциала» - интегральный показатель, 

учитывающий уровень жизни, образованности и долголетие. Эти концепции не учитывают связь счастья 

со смыслом жизни; главное в счастье человека - реализация (в т.ч. с преодолением трудностей) глубокого 

смысла жизни, с самореализацией способностей личности. 

ABSTRACT 

In accordance with a penchant for the simplified one-way thinking, the person has always aspired to full 

happiness. Humanity has developed indicators of happiness, are distributed according to the level of countries of 

the world have made them happy. However, complete unilateral state of happiness, in accordance with the law of 

binary plurality, it means stopping development, it is dangerous to health. Really is plural happiness, the plural 

state of happiness, unhappiness and a number of intermediate states. Mankind created the simplified conceptions 

of «gross national happiness», «the happy planet index», «human well-being», «human development index», «eu-

demonic prosperity»; etc. Three indicators are used for the calculation of «happiness index»: people's satisfaction 

with life, life expectancy, and the «ecological footprint». «Human well-being» is the ability of people to live such 

a life, which they appreciate. The human development index is an integral indicator that takes into account the 

standard of living, literacy, education, and longevity. «Gross national happiness» is slow progress with support 

for traditional family values, culture, nature and religion. These concepts do not take into account the relationship 

of happiness with the meaning of life; the main thing in happiness is an implementation of the deep meaning of 

life (including overcoming difficulties), with self-realization capacities of the individual. 

Ключевые слова: множественное счастье; смысл жизни; эвдемоническое благоденствие; реализация 

смысла жизни; достижение счастья; самореализация личности  
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«Целью человеческой жизни следует считать 

развертывание сил человека согласно законам его 

природы» (Б. Спиноза)  

«…всесторонне развивать свои способно-

сти…в этом – смысл жизни отдельной личности, 

который она реализует через общество, но в этом и 

смысл жизни общества, человечества» (К. Маркс, 

Ф. Энгельс)  

Счастье (праславянское - «хороший удел») - 

состояние человека, которое соответствует наи-

большей внутренней удовлетворенности услови-

ями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, 

осуществлению своего человеческого призва-

ния, самореализации (Энцикл.). Может ли быть 

наибольшая удовлетворенность в состоянии чело-

века? Достижение наибольшего – это остановка ра-

звития; развитие – это процесс, и после достижения 

очередного наибольшего параметра должен следо-

вать новый шаг. Состояние счастья – это не дости-

гнутая вершина с остановкой развития, а промежу-

точная станция на пути. Поэтому слово «наиболь-

шей» из определения лучше исключить. 

В соответствии со склонностью к упрощен-

ному одностороннему мышлению человек всегда 

стремился к полному счастью (понятие полного 

счастья бинарно множественно: оно исключи-

тельно различно для творческого работника и зем-

ледельца, для моряка и лесовода, и т.д.). Полное од-

ностороннее состояние счастья в соответствии с за-

коном бинарной множественности невозможно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/132993
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12136
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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оно означает остановку развития; к тому же, как по-

казали исследования, оно опасно для здоровья че-

ловека. Реальным является множественное счастье 

(оно связано с бинарным множеством особенно-

стей человеческих качеств) и сочетание счастья, не-

счастья и промежуточных состояний.  

Но человеческое мышление создало упрощен-

ные концепции «Валовое национальное счастье», 

«Международный индекс счастья», «Человеческое 

благополучие», «Индекс развития человеческого 

потенциала», и др. Для расчета «индекса счастья» 

используют всего три показателя (это – свидетель-

ство упрощенности анализа): субъективную удо-

влетворенность людей жизнью, ожидаемую про-

должительность жизни и «экологический след«. 

«Человеческое благополучие» – это способность 

людей жить такой жизнью, которую они ценят 

(необычайно множественная характеристика). «Ва-

ловое национальное счастье» заключается в мед-

ленном прогрессе с поддержкой традиционных 

ценностей - семьи, культуры, природы, религии. 

«Индекс развития человеческого потенциала» - ин-

тегральный показатель, учитывающий уровень 

жизни, образованности и долголетия. Эти показа-

тели не учитывают смысл счастья; главное в сча-

стье - реализация глубокого смысла жизни, дости-

гаемая упорным трудом, с самореализацией спо-

собностей личности. 

Для расчета «индекса счастья» используют 

субъективную удовлетворенность людей жизнью, 

ожидаемую продолжительность жизни и 

«экологический след». «Человеческое благополу-

чие» – это способность людей жить такой жизнью, 

которую они ценят (отметим исключительную мно-

жественность ценности жизни). «Валовое нацио-

нальное счастье» (понятие создано как националь-

ная философия только для граждан Бутана) заклю-

чается в медленном прогрессе с поддержкой 

традиционных ценностей - семьи, культуры, при-

роды, религии. «Индекс развития человеческого 

потенциала» - интегральный показатель, учитыва-

ющий уровень жизни, грамотности, образованно-

сти и долголетия - основные характеристики чело-

веческого потенциала территории. Близок к поня-

тию счастья комфорт среды - совокупность 

положительных психофизиологических ощущений 

человека в ходе его контактов с внешней средой. 

Все эти показатели исключительно неоднозначны, 

далеки от реальной множественной оценки счастья, 

и не учитывают главного – самореализации лично-

сти в труде, развертывания ее способностей. Поня-

тия, близкие к счастью, множественны; их объеди-

няет общий показатель: все они связаны с удовле-

творением широкого или узкого круга 

потребностей.  

Стремление к удовлетворению потребностей – 

одна из основных движущих сил развития челове-

чества. В целом потребности делят по характеру и 

природе возникновения (физические, социальные, 

интеллектуальные), по сфере жизнедеятельности 

(материальные и духовные), по степени удовлетво-

рения (удовлетворенные, неудовлетворенные и не 

полностью удовлетворенные), по степени рацио-

нальности (рациональные и иррациональные) и др. 

[25]. Известно деление потребностей на физиологи-

ческие и сексуальные; в безопасности и стремлении 

к порядку; социальные - потребности в группе и 

одобрении; престижные - в престиже, самоуваже-

нии; духовные - в самовыражении и повышении со-

циального статуса. В соответствии с современными 

представлениями о взаимоотношениях человека и 

природы, потребности можно разделить также на 

экологические (соответствующие экологическим 

постулатам, учитывающие необходимость «мяг-

кого» взаимодействия с природой, и пр.), неэколо-

гические, не полностью экологические. Естествен-

ные, или биологические потребности - это группа 

потребностей, обеспечивающих возможность фи-

зического существования в условиях достаточно 

комфортной среды - потребность в пространстве, в 

хорошем воздухе и хорошей воде, в полноценном 

сне, в защищенности от заболеваний, в продолже-

нии рода, в наличии определенного жизненного и 

трудового индивидуального участка; к этим по-

требностям относят также сексуальную потреб-

ность. В трудовые потребности включают потреб-

ности в труде в соответствии с индивидуальными 

особенностями человека, потребности в познании, 

в образовании, в обеспечении всех видов труда воз-

можностью его осуществления и в адекватном по-

ощрении, в игре (для детей). К экономическим по-

требностям относят обеспеченность пищей (хотя 

это – и биологическая потребность), одеждой, по-

стоянным жильем, предметами обихода, мебелью, 

транспортом, средствами труда, услугами, рекреа-

цией, средствами и источниками информации в со-

ответствии с нормами, обеспеченность семьей и 

детьми, средствами самовыражения. Социальные 

потребности связаны с гарантией гражданских сво-

бод, с уверенностью в завтрашнем дне, со свободой 

познания и самовыражения, с возможностью обра-

зования социальных групп для свободного обще-

ния с лицами своего круга, и др. Этнические по-

требности - это осознание этнической самостоя-

тельности, наличие пейзажа родной природы. 

Психологические (этолого - поведенческие) по-

требности связаны с необходимостью вхождения в 

определенную этологическую группу, со стремле-

нием к определенной степени общения и одновре-

менно - к определенной изолированности.  

В показатели счастья или близкого к счастью 

состояния, удовлетворяемого потребностями, вхо-

дят: 

1. Человеческое благополучие. Оно включает в 

себя личную и экологическую безопасность, доступ 

к ресурсам, обеспечивающим хороший уровень 

жизни, здоровья и социальных отношений. Здоро-

вье – это состояние полного физического, внутрен-

него и социального благополучия. Хорошее здоро-

вье подразумевает и свободу от болезней, которых 

можно избежать, здоровую физическую среду, до-

ступ к энергии, безопасной воде и чистому воздуху. 

Возможности людей для становления и действий 

включают в себя, кроме прочего, возможность быть 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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в хорошей физической форме, уменьшение нагру-

зок, связанных со здоровьем и обеспечение доступа 

к медицинскому обслуживанию. Материальные по-

требности связаны с доступом к товарам и услугам, 

предоставляемым экосистемой. Безопасность 

включает в себя личную и экологическую безопас-

ность. В нее входит доступ к природным и др. ре-

сурсам, защищенность от стихийных бедствий и 

антропогенных катастроф. 

Социальные отношения включают социальное 

единство, взаимное сотрудничество и уважение, хо-

рошие отношения, способность помогать другим 

людям и защиту детей. Человеческое благополучие 

базируется на: ресурсах которые есть у людей; на 

способе восприятия людьми своей жизни (их субъ-

ективных взглядах); на окружающей среде. Окру-

жающая среда обеспечивает основу для многих 

преимуществ, таких как правильное питание, от-

сутствие излишних заболеваний и преждевремен-

ной смертности, безопасность, самоуважение и ак-

тивное участие в жизни общества.  

2. Международный индекс сча-

стья (англ. Happy Planet Index) отражает благосо-

стояние людей и состояние окружающей среды. 

Уровень благосостояния иногда оценивают значе-

нием ВВП на душу населения, или ИРЧП, но это не 

отражает реальное положение вещей, так как цель 

большинства людей не богатство, а счастье. Меж-

дународный индекс счастья МИС основывается на 

том, что большинство людей хотят прожить долгую 

и полноценную жизнь, а страны должны сделать 

все возможное для достижения максимального бла-

гополучия своих граждан, разумно используя име-

ющиеся ресурсы и не нанося ущерб окружающей 

среде. Для расчета индекса используются субъек-

тивная удовлетворенность людей жизнью, ожидае-

мая продолжительность жизни, и «экологический 

след». 

Впервые МИС был рассчитан в 2006 году. Са-

мой счастливой страной мира в 2017 году является 

Норвегия, а самой несчастной - Центральноафри-

канская республика. К такому выводу пришли ана-

литики проекта «Сеть решений устойчивого разви-

тия», которые представили рейтинг стран мира по 

уровню счастья населения (World Happiness Report 

2017). Исследование проводилось центром «Инсти-

тут Земли» под эгидой ООН в рамках глобальной 

инициативы «Сеть решений устойчивого развития» 

(UN Sustainable Development Solutions Network) с 

целью показать достижения стран мира и отдель-

ных регионов с точки зрения их способности обес-

печить своим жителям счастливую жизнь.  

При составлении рейтинга учитываются такие 

показатели благополучия, как уровень ВВП на 

душу населения, ожидаемая продолжительность 

жизни, наличие гражданских свобод, чувство без-

опасности и уверенности в завтрашнем дне, ста-

бильность семей, гарантии занятости, уровень кор-

рупции, уровень доверия в обществе, великодушие 

и щедрость. Помимо указанных косвенных показа-

телей, основную часть исследования составляют 

результаты опросов общественного мнения жите-

лей разных стран о том, насколько счастливыми 

они себя чувствуют. Исходя из указанных парамет-

ров, люди в каждой стране оценивали свое ощуще-

ние счастья по специальной шкале. В итоговый рей-

тинг 2017 года вошли 155 стран и территорий. 

3. Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) — интегральный показатель: в ИРЧП 

учитываются ожидаемая продолжительность жи-

зни; уровень грамотности населения (среднее коли-

чество лет, потраченных на обучение); ожидаемая 

продолжительность обучения; уровень жизни (ва-

ловой национальный доход на душу населения). 

Разработана и научно обоснована обобщенная 

система показателей, характеризующая количест-

венные и качественные характеристики социально-

экономической дифференциации социального раз-

вития, включающая: коэффициент дифферен-

циации индекса развития человеческого потен-

циала, характеризующий степень различия в соци-

ально-экономическом развитии анализируемых 

стран, регионов внутри страны, социальных групп; 

коэффициент дифференциации индекса здоровья 

(долголетия); коэффициент дифференциации инде-

кса образования. 

Самореализация - реализация потенциала лич-

ности. Аристотель писал, что счастье достижимо 

через реализацию своих потенциальных возможно-

стей. Американский психолог А. Маслоу считал, 

что потребность в самореализации является по-

следней по очередности из потребностей человека, 

в соответствии с «пирамидой потребностей». По 

мере удовлетворения нижележащих потребностей, 

все более актуальными становятся потребности бо-

лее высокого уровня, но это вовсе не означает, что 

место предыдущей потребности занимает новая, 

только когда прежняя удовлетворена полностью 

[7]. 

В 2010 г. индекс человеческого развития был 

скорректирован с учетом социально-экономиче-

ского неравенства (ИЧРН), гендерного неравенства 

(ИГН) и многомерной бедности (ИМБ). Противопо-

ложный индексу счастья индекс многомерной бед-

ности (ИМБ) - это новый показатель, предназначен-

ный для учета деприваций, одновременно ис-

пытываемых людьми 

((депривация - это невозможность для человека, 

или для социальной группы удовлетворять базовые 

потребности ввиду отсутствия доступа к материа-

льным благам или к социальным ресурсам). ИМБ 

отражает масштабы многомерной бедности, и глу-

бину (среднее число деприваций, которые люди ис-

пытывают в одно и то же время. ИМБ определяет 

перекрывающие друг друга депривации на уровне 

домохозяйств по тем же трем аспектам, что и ИРЧП 

(уровень жизни, здоровье и образование) и по-

казывает среднее число бедных людей и депри-

ваций, с которыми сталкиваются бедные домохо-

зяйства.  

4. Комфортность жизни имеет прямое отноше-

ние к счастью и является важным показателем для 

жителей поселений. Комфорт обеспечивают краси-

вые и благоустроенные жилища с бытовыми удоб-

ствами, такие же предприятия – объекты приложе-

ния труда, общественные учреждения, удобные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%A0%D0%A7%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74049
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74049
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/101609
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83,_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%83
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средства транспорта, гармонично объединенная с 

городом чистая и разнообразная природа, и другие 

блага материальной и социальной среды, то есть 

практически все объекты удовлетворения потреб-

ностей. В его состав входят бытовые удобства, бла-

гоустроенность и уют жилищ, общественных учре-

ждений, средств сообщений и прочих материаль-

ных благ.  

Хотя многие люди понимают комфорт как удо-

вольствие, и они не хотят испытывать никаких не-

удобств в жизни, абсолютизировать комфорт 

нельзя. Состояние полного удовольствия, удовле-

творения означает остановку развития (как и сча-

стье). Поэтому понятие реального комфорта для со-

временных жителей городов значительно сложнее. 

Негативное влияние излишнего комфорта на чело-

века отметил, например, И. Гете: «Роскошные зда-

ния и роскошные палаты – это для властителей и 

богачей. Те, кто живет в них, чувствуют себя успо-

коенными, удовлетворенными, и ничего более не 

желают. Моей природе такая жизнь противопока-

зана. В роскошном доме…я мигом становлюсь ле-

нивым и бездеятельным ... Удобная, красивая ме-

бель останавливает мою мысль и погружает в пас-

сивное благодушие».  

К тому же комфорт городов пока еще не стал 

экологическим комфортом, хотя в перечень факто-

ров комфорта обычно входят некоторые экологиче-

ские показатели. Общепринятые параметры ком-

фортной среды городов пока отсутствуют; в миро-

вой практике проводятся исследования в этом 

направлении, и с недавних пор (3…4 года) специ-

альные агентства стали оценивать комфортность 

городов мира, распределяя самые комфортные го-

рода в мировом рейтинге по 30…40 принятым па-

раметрам. В параметры входят политические, соци-

альные, экономические и экологические факторы; 

здоровье, здоровая среда города, личная и обще-

ственная безопасность, возможности образования, 

транспорт, коммунальное обслуживание и разнооб-

разие средств обслуживания, медицинское обслу-

живание, условия для досуга, лучшие товары, раз-

нообразие продуктов питания, выдающиеся памят-

ники культуры, количество и близость загородных 

достопримечательностей, посещаемость тури-

стами, и пр. Ряд этих параметров соответствует ин-

дексу счастья. Интересно сопоставление «самых 

счастливых государств» и «самых комфортных го-

родов»: они не повторяются. Второй год подряд 1 

место занял швейцарский Цюрих с рейтингом 108 

баллов. На 2 месте швейцарский город Женева 

(107,9 балла). На 3 месте канадский Ванкувер. Из 

30 городов, занявших высокие места, большинство 

находится в Западной Европе, причем это необяза-

тельно столицы государств. Так, в первой десятке 

из 7 европейских городов 3 расположены в Герма-

нии – Мюнхен (5 место), Дюссельдорф (6 место) и 

Франкфурт (7 место). Из городов, расположенных 

на других континентах, кроме Ванкувера, в десятке 

лидеров находятся новозеландский Окленд (5 ме-

сто) и австралийский Сидней.  

Для человека, привыкшего к полностью ком-

фортной («тепличной») среде, отклонение уровня 

внешнего воздействия от комфортного может при-

вести к болезням; поэтому нужно поддерживать та-

кое состояние комфортности среды, чтобы человек 

был готов к жизни в условиях отклонения уровня 

внешних воздействий от комфортного (разумеется, 

в биологически допустимых пределах), к безболез-

ненному преодолению дискомфортных условий. 

Это может быть достигнуто, во-первых, пребыва-

нием человека в не полностью комфортных усло-

виях (привыканием к меньшему комфорту), во-вто-

рых, физическими тренировками своего организма, 

в-третьих, закаливанием. Эти мероприятия не 

только полезны, но и могут быть приятны, они спо-

собны несколько изменить отношение к комфорт-

ности среды. Например, человек привыкает к зака-

ливанию при помощи холодного душа, к бегу, 

ходьбе, к физическим нагрузкам, и пр. И эти в це-

лом далекие от идеального комфорта мероприятия 

могут постепенно стать приятными, комфортными. 

Отметим, что здесь может идти речь только о допу-

стимых для человека воздействиях, как по содержа-

нию, так и по уровню: многие негативные раздра-

жители (все виды загрязнений среды, и пр.) вообще 

недопустимы для человека в комфортном городе.  

Значит, идеальный комфорт зачастую негати-

вен для жителя. В этом смысле недавно появивши-

еся «умные дома», в которых все работы, требовав-

шие ранее физических и даже умственных усилий, 

выполняют эффекторы на основании данных детек-

торов (уборку, приготовление пищи, поддержание 

внутреннего микроклимата, слежение за здоровьем 

жителей, своевременное включение и выключение 

всех приборов, и пр.), в значительной степени нега-

тивны для жителей, так как заменяют жителям по-

лезные физические нагрузки неприемлемым по-

коем, и при этом их внутреннее пространство за-

полнено вредными физическими полями.  

5. «Эвдемоническое благоденствие» - внутрен-

няя удовлетворенность от целеустремленной дея-

тельности. Возможно, неустанное стремление к 

счастью вредно. «Некоторые исследователи пола-

гают: счастье в его обычном понимании - ощуще-

ние удовольствия или положительные эмоции - го-

раздо менее важно для физического здоровья, чем 

внутренняя удовлетворенность от целеустремлен-

ной деятельности - так называемое «эвдемониче-

ское благоденствие». (Эвдемонизм - направление в 

этике, признающее критерием нравственности и ос-

новой поведения человека стремление к счастью. 

Оно достигается путем реализации своих потенци-

альных возможностей. Эвдемоническое благоден-

ствие наблюдается у людей, у которых более ак-

тивна предлобная кора головного мозга, отвечаю-

щая за высшее мышление. Такие люди могут 

всесторонне оценивать сложные ситуации, найти 

положительные стороны в трудных ситуациях и из-

влечь из этого пользу [3]). 

Ряд исследований показал: люди, старающиеся 

жить со смыслом, чаще сохраняют живость ума в 

старости, здоровее психически и даже живут 

дольше, чем те, чья цель - ощущение счастья. Тер-

мин «эвдемония» встречается у древнегреческих 

философов - например, у Аристотеля. «Его часто 
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ошибочно переводят как «счастье», что усугубляет 

неверное понимание природы счастья. Специали-

сты считают, что под «эвдемонией» Аристотель 

подразумевал благоденствие, когда писал, что она 

достижима через реализацию своих потенциальных 

возможностей. 

Гедонистическое и эвдемоническое благоден-

ствие не являются взаимоисключающими. Но те, 

кто стремится прежде всего к внешним вознаграж-

дениям – деньги, карьера, и пр., часто не особенно 

счастливы, отметил Р. Райэн из Рочестерского уни-

верситета. 

По мнению ученых Денверского и Йельского 

университетов, счастье не должно быть главной це-

лью (смыслом) жизни. Стремление стать счастли-

вым, и ощущение счастья, может нанести вред пси-

хике, а в некоторых случаях даже испортить жизнь, 

сократив ее продолжительность. «Ощущение пол-

ного счастья – это большая проблема», – утвер-

ждают авторы исследования. В пользу их слов слу-

жит собранный фактический материал. Оказыва-

ется, продолжительность жизни людей, которые в 

свое время производили впечатление беззаботных 

детей, часто короче, чем жизнь личностей, облада-

ющих более мрачной судьбой. Сами исследователи 

не видят в своем открытии ничего экстраординар-

ного. Слишком высокий уровень счастья, как пра-

вило притупляет мыслительные функции.  

Как же соотносятся счастье и смысл жизни? 

Иногда смысл жизни напоминает стремление к сча-

стью (гедонизм и пр.). Но в целом смысл жизни го-

раздо шире, чем стремление к счастью. Смысл 

жизни – это понятие, «которое оправдывает и ис-

толковывает свойственные … системе моральные 

нормы и ценности, показывает, во имя чего необхо-

дима предписываемая ими деятельность» [2]. Би-

нарно множественное человечество [8, 9] посто-

янно пыталось и пытается найти и понять универ-

сальный смысл жизни. Но понятия смысла жизни 

человека множественны: смысл жизни - это нир-

вана, отсутствие желаний (буддизм); отречение от 

мира и его соблазнов (аскетизм); отказ от обще-

ственных обязанностей, простота и естественность, 

минимум потребностей (киники); наслаждение 

жизнью (гедонизм, эпикурейство); достижение сча-

стья, блаженства, свободы от страданий (эвдемо-

низм); душевный покой, умение мужественно и до-

стойно подчиняться судьбе (стоицизм); успех в 

жизни, извлечение пользы (прагматизм); самосо-

вершенствование (перфекционизм); служение Богу 

и спасение души (религиозная философия); служе-

ние обществу, государству (конфуцианство, плато-

низм, гегельянство, марксизм); служение людям, 

преобразование себя, общества и самой жизни 

(светская философия); жизнь на благо других лю-

дей, человечества (альтруизм, религиозная филосо-

фия); удовлетворение порочных страстей; удовле-

творение преступных страстей; удовлетворение 

греховных потребностей; недеяние; и др. Бинарное 

множество смыслов жизни можно условно разде-

лить на идеализированные «позитивные» смыслы, 

«нейтральные» смыслы, и «негативные» смыслы 

(табл. 1). Человек редко полностью реализует 

смысл жизни, чаще он выполняет биологическую 

часть (но и она не всегда выполнима – например, 

для солдат, гибнущих в вооруженных конфликтах). 

Смысл жизни подменяется квази–смыслом, искус-

ственной заменой. Иногда он вообще отсутствует. 

Такова бинарная множественность смыслов жизни.  

Таблица 1 

Смыслы жизни человека 

Позитивный смысл Негативный и нейтральный смысл 

1. Биологический смысл – участие в естественной 

эволюции поколений. 

1. Отсутствие биологического смысла, неучастие 

в эволюции. 

2. Созидательно-производственный смысл – физи-

ческая работа, создание технических, сельскохозяй-

ственных и других объектов, технологических и 

технических усовершенствований. 

2а. Создание негативных (для природы, для чело-

века) объектов. 

2б. Накопительно-потребительский смысл– 

накопление ценностей; ростовщичество, «капи-

тализация».  

3. Созидательно-творческий смысл – творчество, 

создание позитивных произведений – объектов, 

теорий, и пр. 

3а. Создание негативных творческих произведе-

ний. 

3б. Недеяние; приятное ничегонеделание. 

4. Религиозный смысл, служение Богу. 4. Удовлетворение порочных страстей. 

5. Альтруистический смысл: служение людям. 5. Эгоизм, себялюбие, негативизм. 

6. Достижение гармонии с природой, даосизм. 6. Достижение гедонизма, удовольствия. 

7. Достижение полезности, целесообразности дея-

тельности. 

 

7. Негативные смыслы жизни преступников; бес-

смысленность жизни. Квази-смыслы. 

8. Добродетельный смысл жизни. 

 

8. Частично или полностью греховный смысл.  

9. Военный смысл – военная деятельность всех видов. 

Отсутствие смысла жизни часто является след-

ствием низкого социально - экономического поло-

жения, бедности, нищеты, бездомности, пороков, 

болезней, отклоняющегося поведения. К отсут-

ствию смысла жизни имеет прямое отношение 

названная К. Лоренцем среди новых смертных гре-

хов человечества «тепловая смерть чувства» - 
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стремление получения удовольствий без предше-

ствующего труда [6]. Любое отклонение от есте-

ственности в реализации смысла уникальной жизни 

индивида – это недостаток. Человек должен, как 

минимум, осуществить свое биологическое предна-

значение, и, кроме того, реализовать чисто челове-

ческий смысл жизни, отличающий его от животных 

– развертывание своих творческих сил. Именно по-

этому «смысл жизни» и «бессмысленность жизни» 

– одни из ключевых (регулятивных) понятий бы-

тия, которые постоянно занимали человека: во имя 

чего он живет, в чем «тайна бытия»? Каков смысл 

позитивной, полностью реализовавшейся жизни, и 

в чем грех бессмысленной жизни? Бесчисленное 

множество нереализованных творческих сил гиб-

нет по разным субъективным (нежелание человека 

развивать способности) и объективным (отсутствие 

такой возможности) причинам. Так, люди, занятые 

тяжелым трудом, живущие в тяжелых условиях, не 

имеют возможности подумать о смысле жизни, о 

самореализации. Вероятно, большая часть творче-

ского потенциала человечества гибнет, не будучи 

реализована.  

Проблема определения смысла жизни могла 

начать формироваться в сознании только «человека 

разумного». Его важнейший орган - сложный мозг 

- необычайно сложен по структуре и функциям. Он 

включает в себя множество древнейших, древних и 

более новых структур, объединенных нервными се-

тями и взаимодействующих в процессе анализа ин-

формации и выработки решения. Для мозга харак-

терно не совсем одновременное прохождение им-

пульсов от рецепторов сенсорных систем через 

множество древних, старых и более новых (но вы-

росших из старых) структур, их активное участие в 

анализе информации и выдаче решений, важная 

роль эмоций в мышлении и сознании (окраска мыс-

лей чувствами), ограниченность кратковременной 

памяти, неосознаваемый анализ большинства по-

ступающей информации и осознаваемый анализ 

минимальной информации, наличие индивидуаль-

ного «Я», и др. Смысл жизни формировался этим 

индивидуальным и эмоциональным человеческим 

«Я», «Эго», которое расположено в древних «жи-

вотных» структурах мозга. «Эго», скорее всего, - 

это степень и вид окраски мыслей целиком живот-

ными чувствами в процессе прохождения и кон-

троля импульсов через отделы мозга: большее или 

меньшее влияние одного из трех отделов «триеди-

ного» мозга – «ритуально - иерархического и агрес-

сивного» рептильного отдела, «эмоциональной» 

лимбики и «когнитивной» новой коры (рис. 1), 

большее или меньшее влияние «животного» или 

«социального» в человеке. Процесс формирования 

смысла жизни естественным образом должен был 

начаться с решения главной проблемы человека - 

удовлетворения или неудовлетворения его перво-

очередных потребностей, закрепленных в древних 

структурах мозга, в центрах лимбической системы, 

которые поддерживают немедленное удовлетворе-

ние внутренних потребностей, связанных с устой-

чивостью физиологических функций и обеспече-

нием жизнедеятельности организма. 

Рис. 1. Роль отделов мозга в формировании смысла жизни 

 

Эмоциональную окраску информации придает 

«эмоциональный мозг» - лимбическая (целиком 

«животная») система, ответственная за эту сферу 

[6]. Стимулами эмоций могут быть биологические, 

когнитивные, потребностно-информационные фак-

торы [6]. Функциями эмоций являются отражение 

(обобщенная оценка событий), оценка (побуждение 

к действию), подкрепление в процессах обучения, 

предвосхищение решения, переключение, комму-

никация; интересно, что эти функции во многом 

поддерживают необходимость формирования 

смысла действий, или смысла жизни. В мозгу чело-

века все или почти все осознанное эмоционально 

окрашивается, сопровождается ощущениями. Про-

цесс формирования смыслов жизни можно предста-

вить в таком виде (рис. 2). 
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Рис. 2. Процесс формирования смыслов жизни 

 

Так же длителен процесс поиска и формирова-

ния смыслов счастья (рис. 3). Он начинался в мозгу 

предков человека как достижение положительных 

эмоций в результате удовлетворения потребностей, 

как осознание состояния полного удовлетворения 

витальных потребностей, и затем расширялся в 

ходе быстрого роста количества и качества потреб-

ностей человека. Требования к состоянию счастья у 

современного жителя развитых стран намного зна-

чительнее, чем у жителей слаборазвитых стран или 

у племен, остановившихся в своем развитии. В 

связи с тем, что у человека нет ограничителя по-

требностей (кроме первоочередных), состояние 

полного счастья не может быть достигнуто при без-

удержном росте потребностей (синдром старухи из 

сказки А.С. Пушкина о рыбаке и рыбке).  

 
Рис. 6. Процесс формирования смысла счастья 

 

В животном мире удовлетворение потребно-

стей чаще всего связано с присвоением (пищи, по-

лового партнера, территории, и пр.), поэтому 

именно это стремление запускает у человека мощ-

ный и хорошо закрепленный в сознании механизм 

присвоения, эгоистического обладания. Удовлетво-

рить потребность – значит, тем или иным способом 

присвоить предмет или явление, причем присвое-

ние может быть реальным или мысленным, идеали-

зированным. В этом актуальнейшем процессе чело-

век не способен предвидеть последствия, ибо та-

ковы особенности памяти и мышления. Вероятно, 

таким образом формировался смысл жизни, состо-

ящий в немедленном удовлетворении потребно-

стей, обеспечивающих функционирование его ор-

ганизма. 

«Человек есть всеживотное и в себе содержит 

как бы всю программу творения» (С.Н. Булгаков). 

«Всеединый» мозг человека частично сохранил в 

себе древние структуры предков; они являются 

фильтрами на пути прохождения импульсов, эти 

структуры могут конфликтовать между собой и вы-

давать полностью противоречащие друг другу ре-

шения. Действительно, отклик мозга рептилий (Р-

комплекс) на событие не может быть идентичен ре-

акции мозга примата или антилопы (лимбика). От-

делы мозга, принадлежащие несовместимым 

между собою животным (в природе – хищникам и 

жертвам), должны конфликтовать между собой. Не 

отсюда ли причины фобий, расстройств, синдро-

мов, и разнообразных смыслов жизни? Три части 

триединого мозга названы в соответствии с их 

определяющими функциями: неокортекс - это ко-

гнитивный (познавательный) мозг; лимбическая 

система – эмоциональный мозг; «рептильный» ком-

плекс - «ритуальный» или «агрессивный» мозг. Р-

комплекс, участвуя в работе мозга, придает смыслу 

жизни агрессивно-оборонительное содержание, 

лимбика – эмоционально - мотивационное и биоло-

гически мотивированное содержание, неокортекс – 

познавательно-адаптационное содержание. 

Если считать, что смысл жизни во многом – это 

порождение мозга и воспитания, то смыслов жизни 

– бесчисленное множество, – начиная от идеаль-

ного развертывания своих сил, творческих способ-

ностей, причем с пользой не только для себя, но и 

для всего человечества, и кончая полным отсут-

ствием смысла жизни, бессмыслицей. Вероятно, 

это бинарное множество подчиняется нормальному 
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закону распределения. В этом бинарном множестве 

большинство составляют люди с частично реализу-

ющимся смыслом жизни.  

В. Франкл предлагает три пути поиска смысла 

жизни и три ценности жизни [4]. Высший смысл, – 

что человек дает миру в творениях, и отсюда первая 

ценность – созидательная, реализующаяся в твор-

ческих действиях. Следовательно, высшая степень 

удовлетворенности жизнью должна быть у творче-

ских работников, а творчество – высший смысл 

жизни. Далее следует поиск того, что человек берет 

от мира в своих встречах и переживаниях; вторая 

ценность жизни – ценность переживаний (в том 

числе получаемых искусственным путем). Третий 

путь, если человек лишен первых двух ценностей - 

это оценка позиции, которую человек занимает по 

отношению к своему тяжелому положению, если он 

не может изменить судьбу. 

Если жизнь человека творчески бесплодна и 

бедна переживаниями, то ценностью является его 

отношение к факторам, ограничивающим его 

жизнь (ценность отношения). И в этом случае 

жизнь не перестает иметь смысл, ждущий осу-

ществления – смысл в праве пройти через страда-

ния, не сгибаясь. Значит, жизнь человека никогда 

не может не иметь смысла. Однако замена содержа-

ния жизни и среды на искусственные может изме-

нить смысл жизни на некий искусственный, квази – 

смысл (например, фанатичное сосуществование 

вместе с любимой футбольной командой, жизнь 

ради пребывания недалеко от кумира – певца, 

спортсмена, и пр.). Это не избавляет от ощущения 

пустоты собственного существования тех людей, 

которые не смогли найти и выбрать один из реаль-

ных, естественных смыслов жизни. Эти люди обре-

чены на попытки убежать от себя, от мучительных 

поисков смысла, к различным искусственным заме-

нам - к спортивным зрелищам, которые они смот-

рят; подвиги совершает за них спортсмен, в кино-

фильмах – киногерой. «Они могут сделать вид, что 

самое важное в игре – это какая команда выиграет 

тот или иной матч» [4].  

Насколько действительны изложенные выше 

высказывания В. Франкла о трех ценностях жизни 

и трех путях поиска ее смысла (отметим здесь 

склонность к сокращению до минимума числа ва-

риантов, к уходу от реальной множественности), 

если реальностью является и наличие негативного 

смысла жизни, и его отсутствие, и отсутствие твор-

чества, и невозможность реализации естественных 

переживаний, и неспособность пройти через слож-

ности жизни, не сгибаясь, и т.д. Единственное, что 

вполне доступно обычному человеку, что посто-

янно совершенствуется (очевидно, в связи с нали-

чием такой потребности), - это получение искус-

ственных переживаний, получаемых искусствен-

ным путем. Таким образом, техногенная эволюция 

приводит к поощрению одного, удовлетворяемого 

искусственным путем, (а потому в целом грехов-

ного) смысла жизни, - получения переживаний. 

Остальные, предложенные В. Франклом, смыслы 

жизни (все, потому что реализация переживаний 

должна достигаться, очевидно, естественным обра-

зом), не поощряются обществом для массы людей. 

Так, для созидательной творческой деятельности 

отбираются индивидуумы, которые воспитываются 

в «элитных» учебных заведениях.  

Между тем любой отбор будущей «элиты» в 

ранней юности далеко не объективен, многие буду-

щие гении в детстве заслуживали весьма негатив-

ные оценки учителей. Ряд гениальных людей во-

обще ушел из школы, благодаря чему, видимо, они 

избежали нивелировки мышления, и стали гени-

ями. Для учебы будущей «элиты» очень важно, спо-

собны ли богатые родители оплатить расходы. 

Масса людей исключается современным обще-

ством из поиска наиболее ценного, по мнению В. 

Франкла, смысла жизни. Однако уравновешивание 

природой негативного явления путем разветвления 

и введения его противоположности, приводит к по-

явлению небольшого числа творческих людей, ге-

ниев, реализующих способности независимо от бо-

гатства их родителей, пришедших из среды про-

стого народа. На достижение этого результата им 

требуется больше интеллектуальных сил, они 

должны «прыгнуть выше», что недопустимо по 

этическим соображениям, что противоречит есте-

ственной эволюции. 

Так же мало доступен для обычных людей вто-

рой по значимости смысл жизни - то, что человек 

берет от мира в своих встречах и переживаниях. 

Для реализации этого смысла нужны средства, 

чтобы человек встречался с новым, неизведанным, 

прекрасным, и соответствующим образом пережи-

вал эти встречи, во время путешествий, поездок. 

Переживание о плавании на прекрасном теплоходе 

или, еще лучше, белоснежной яхте, по морю, с по-

сещением красивых портов, доступно богатым вла-

дельцам яхт. Человеку из народа доступны искус-

ственные переживания – просмотр телепередач о 

путешествиях, чтение книг, прослушивание расска-

зов о встречах с прекрасным, и т.д. С трудом реали-

зуема ценность отношения, так как она тесно свя-

зана с особенностями мышления и психики. Есть, 

разумеется, и обратные примеры, когда человек из 

народа полностью реализовал свои способности 

(М.В. Ломоносов, и др.), когда обычный человек 

реализует смысл своей жизни в путешествиях и по-

лучении новых ощущений (Т. Хейердал, Ф. Коню-

хов, и др.), когда в тяжелых условиях он проходит 

через страдания, не сгибаясь (А.И. Солженицын и 

др.). Единичность этих примеров подчеркивает их 

исключительность. Но важно не только это. Важ-

нейшая проблема – наличие множества осмыслен-

ных и неосмысленных, позитивных, нейтральных и 

негативных, смыслов жизни: можно ли и нужно ли 

влиять на массовое формирование более позитив-

ных смыслов жизни, на сдвиг кривой распределе-

ния; ведь наличие бинарного множества смыслов 

жизни, как и бинарного множества характеристик 

людей, - это объективное свойство природы. Не яв-

ляется ли бинарная множественность смыслов 

жизни необходимым условием естественной эво-

люции, и потому любое антропогенное воздействие 
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на нее с целью быстрого улучшения не принесет ре-

зультата. Добродетельные и греховные смыслы 

жизни являются элементами системы управления в 

природе, они необходимы, хотя, несомненно, от-

сутствие смысла жизни (кроме чисто биологиче-

ского – размножения и поддержки потомства 

вплоть до достижения им самостоятельности) – это 

несомненный недостаток, а реализация полностью 

греховного смысла – несчастье для конкретного че-

ловека. Вместе с тем известны исключения, когда 

человек полностью реализует глубокий смысл 

жизни: выдающиеся творческие работники, фило-

софы, некоторые конструкторы, инженеры, писа-

тели, композиторы, и одновременно – лесники, па-

хари, все люди, улучшающие Землю и среду жизни 

человека. 

Но каков смысл множества жителей бедных 

стран, не имеющих жилья, вынужденных часами 

стоять за питьевой водой, и пр.? Есть ли смысл 

жизни у наркомана, алкоголика, опустившегося 

бездомного человека, наконец, преступника? Осо-

знают ли вообще такое понятие как смысл жизни 

члены примитивных племен, до сих пор живущие 

на Земле? Хотят ли эти люди изменить смысл, со-

здать для себя новый, один из трех смыслов жизни, 

отмеченных В. Франклом, или они согласны на ста-

рый? Чтобы лучше понять необходимость наличия 

добродетельного смысла жизни, надо представить, 

в чем состоит ценность индивидуальной жизни. 

Она протекает во времени, поэтому протяженность 

жизни во времени – ее величайшая ценность. По-

этому каждый год, день и час жизни – это ценней-

ший подарок судьбы. Ценность жизни – в возмож-

ности гармоничного развертывания своих способ-

ностей, в самореализации. Ее ценность – в любви, в 

создании семьи, рождении и развитии детей. Одна 

из ценностей – получение новой информации, эмо-

ций, переживаний (при встречах с новыми людьми, 

с красотой - со странами, городами, пейзажами, во 

время путешествий). Ценность жизни – возмож-

ность общения, наличие друзей, единомышленни-

ков. Одна из ярких ценностей – приобщение к ис-

кусству. Все это – ценности, реализуемые при нали-

чии естественного смысла жизни. 

Но обычный человек может быть поставлен в 

такие условия, когда он вынужден ощущать только 

биологическую ценность жизни, – например, необ-

ходимость вырастить детей и обеспечить семью 

минимально необходимым, для чего он должен 

долго работать, не думать ни о каком развертыва-

нии своих сил, а переживания получать в искус-

ственном варианте – через телевизор. Остальные 

ценности жизни ему недоступны. Особенно гре-

ховно отношение в этом случае к основной ценно-

сти – времени. Людьми придумана масса способов 

ускорения, создания иллюзии незаметного и быст-

рого хода времени – от длительного сна до увлече-

ния выпивкой, от карт до домино, от просмотра те-

лесериалов до «участия» в качестве болельщика в 

спортивных соревнованиях. Главное здесь – за-

быться, забыть о серой и будничной, некрасивой, 

мало привлекательной действительности.  

Во время этой квази - деятельности люди «уби-

вают время», греховно и бесцельно уничтожают ве-

личайшую ценность своей жизни. Они это делают 

потому, что другие, более естественные способы 

жизни, наполненные смыслом, им недоступны или 

непонятны. Не проявление ли это бинарного разно-

образия, являющегося основанием для эволюции? 

Ведь наряду с бессмысленным уничтожением вре-

мени существует и другая жизнь, наполненная глу-

боким смыслом, заключающаяся в гармоничном 

развертывании своих сил и способностей, когда 

время используется продуктивно, его хочется рас-

тянуть, а не укорачивать. Гармонично живущим 

людям (которых меньшинство) не хватает времени, 

они сокращают продолжительность сна, чтобы уве-

личить продуктивно используемое время. Из-

вестны случаи, когда ученый в период проведения 

интересных исследований ложился спать в лабора-

тории, чтобы не тратить время на переезд. Да, это – 

порождение бинарной множественности смыслов 

жизни. Приходится признать, что для множества 

людей понятие смысла жизни (и тем более добро-

детельного смысла) отсутствует. В то же время есть 

множество людей, смысл жизни которых в той или 

иной степени негативен (то есть можно говорить о 

степени бессмысленности жизни). В первую оче-

редь к ним можно причислить массу людей, под-

давшихся порокам, преступников, зависимых от 

наркотиков, алкоголя, и потому не работающих, 

бездельничающих. К ним можно отнести людей, 

проживающих свою жизнь по принципу «убить 

время». С некоторой относительностью к ним 

можно причислить, по крайней мере, часть военных 

и обслуживающих их людей – участников неспра-

ведливых, захватнических войн, а также и работни-

ков военной промышленности, создающих сред-

ства уничтожения (учитывая, что войны несут со-

вершенно ненужное для человечества, 

бессмысленное уничтожение людей и ценностей). 

К ним относится множество людей - жителей бед-

нейших стран, вынужденных выживать вместо пол-

ноценной жизни, стоять в очередях за водой и про-

дуктами, и т.д. Стояние в очереди – это один из спо-

собов уничтожения времени, хотя оно и имеет цель. 

Велико число людей, реализующих частичный 

смысл жизни, когда часть жизни осмыслена, а часть 

протекает почти или полностью без смысла. Это – 

множество людей, для которых среди будничного, 

серого и почти бессмысленного потока деятельно-

сти для выживания, оставлен яркий островок твор-

чества, получения ярких переживаний. Индивиду-

альное творчество может проявляться в самых раз-

ных направлениях – от писания картин до сложения 

стихов, от резьбы и украшения дома до строитель-

ства автомобиля или мини – самолета, от игры на 

гармонии до хорового пения, от организации по-

мощи нуждающимся людям до воспитания бро-

шенных детей. 

Почему современный человек в своей массе не 

соответствует тем представлениям о «новом» чело-

веке, который должен жить в будущем устойчивом 

обществе? Основной причиной отставания быст-
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рого совершенствования человека от такого же со-

вершенствования техники является невозможность 

совместной эволюции природы и общества. Быст-

рая эволюция техники опережает возможности эво-

люции мозга человека.  

Один из исследователей, предполагающий 

возможность быстрых изменений в смысле жизни и 

в поведении человека, известный философ Э. 

Фромм писал: «Чтобы избежать полной деграда-

ции, мы должны стремиться приблизиться к «об-

разцу человеческой природы», а это значит, что мы 

должны быть как можно более свободными, разум-

ными, активными. Мы должны стать тем, кем мы 

можем стать». Э. Фромм предлагал новые и более 

экологичные цели (смыслы) существования чело-

века. Новое общество должно сформировать но-

вого добродетельного человека, основные струк-

турные характеристики которого (то есть цель 

жизни, ее смысл) предлагаются в таком виде [5]: 1. 

Отказ от всех форм обладания, чтобы в полной мере 

быть. 2. Чувство безопасности, идентичности и уве-

ренности в себе, основанное на внутренней потреб-

ности в единении с миром. 3. Осознание того, что 

никто и ничто вне нас самих не может придать 

смысл нашей жизни, и что только полная независи-

мость и отказ от вещизма могут стать условием для 

самой плодотворной деятельности. 4. Ощущение 

себя на своем месте. 5. Радость, получаемая от слу-

жения людям. 6. Любовь и уважение к жизни во 

всех ее проявлениях. 7. Стремление умерить, 

насколько можно, свою алчность, ненависть. 8. 

Жизнь без идолопоклонства и иллюзий. 9. Развитие 

способности к любви наряду со способностью к 

критическому, реалистическому мышлению. 10. 

Освобождение от нарциссизма. 11. Всестороннее 

развитие человека и как высшая цель жизни. 12. По-

нимание того, что для достижения этой цели необ-

ходимы дисциплинированность и реалистичность. 

13. Понимание, что развитие не может быть вне ка-

кой-то структуры. 14. Развитие воображения. 15. 

Стремление не обманывать других, но и не быть об-

манутым. 16. Все более глубокое и всестороннее са-

мопознание. 17. Ощущение своего единения с жиз-

нью, то есть отказ от подчинения, покорения, экс-

плуатации природы, от истощения и разрушения, 

стремление понять природу и жить в гармонии с 

ней. 18. Свобода, но не как произвол, а как возмож-

ность быть самим собой: не клубком алчных стра-

стей, а тонко сбалансированной структурой. 19. По-

нимание того, что лишь немногим удастся достичь 

совершенства по всем этим пунктам. 20. Счастье 

все возрастающей любви к жизни, независимо от-

того, что уготовано нам судьбой, ибо жизнь в меру 

своих сил приносит человеку такое удовлетворе-

ние, что едва ли остается место для беспокойства о 

том, чего он мог бы или не мог бы достичь. 

Э. Фромм предлагает идеализированный набор 

советов, которые могут оставаться советами на про-

тяжении многих веков, потому что их выполнение 

натолкнется на бинарное множество свойств чело-

века. В соответствии с обычным односторонним 

мышлением он не говорит о реальных путях осу-

ществления советов. Как избавиться от всех форм 

обладания, если одна из самых ярких потребностей 

человека – обладание все большим количеством но-

вых и красивых вещей? Как можно стать полно-

стью независимым обычному, массовому «чело-

веку из народа», наемному работнику, продающему 

свой труд? Для большинства людей жизнь без ил-

люзий невозможна, человек стремится к ярким ил-

люзиям, часто он предпочитает быть обманутым (в 

кино, театре). Любой, идеализированный, правиль-

ный совет практически мало выполним, или во-

обще не выполним. В то же время эти советы необ-

ходимы, как маяк, как библейские заповеди, чтобы 

человек воспитывался в поле именно таких пред-

ставлений, чтобы шло медленное позитивное обра-

зование и воспитание, и тогда кривая распределе-

ния человеческих качеств сможет переместиться в 

положительную сторону.  

Даже всего лишь один из факторов общества 

будущего – альтруизм его членов – чрезвычайно 

трудно достижим. Об этом, например, писал Р. До-

кинз: «Если он (человек) стремится к созданию об-

щества, члены которого великодушно и самоотвер-

женно сотрудничают во имя общего блага, ему не-

чего рассчитывать на помощь со стороны 

биологической природы человека. Давайте попро-

буем учить щедрости и альтруизму, ибо мы рожда-

емся эгоистами. Научиться альтруизму при этом 

может оказаться труднее, чем если бы мы были ге-

нетически запрограммированы на альтруизм» [1]. 

Даже в полностью естественной среде человек 

редко реализует полностью положительный, доб-

родетельный, глубокий смысл жизни. Но в наше 

время на это накладываются сложности, вызванные 

ростом искусственности среды. Рост искусственно-

сти жизни и среды ведет к замене естественного 

смысла жизни греховным квази – смыслом. Квази – 

смысл искусственной жизни добавляется к множе-

ственному смыслу жизни человека в самых разных 

соотношениях – от полностью до частично искус-

ственного смысла жизни. В связи с этим смысл 

жизни становится множественным, греховно - доб-

родетельным.  

Необходимо коснуться важнейшего вопроса 

осуществления цели, реализации смысла жизни, ко-

торый также поразительно двойствен. Видимо, 

нельзя реализовывать полностью смысл жизни, 

нужно двигаться по этому пути, но не достигать 

цели. Возможно, полная реализация смысла жизни 

ведет к гибели, что особенно заметно в судьбе не-

которых творческих работников, очень рано реали-

зовавших свой смысл жизни и пришедших к ги-

бели. Об этом сказал Ф.М. Достоевский: «Но чело-

век… любит один только процесс достижения 

цели, а не саму цель. И кто знает (поручиться 

нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к 

которой человечество стремится, только и заключа-

ется в одной этой беспрерывности процесса дости-

жения, иначе сказать – в самой жизни, а не соб-

ственно в цели, которая, разумеется, должна быть 

не что иное, как дважды два четыре, то есть фор-

мула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, 

господа, а начало смерти. … Положим, человек 
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только и делает, что отыскивает эти дважды два че-

тыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом 

отыскивании, но отыскать, действительно найти, - 

ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как 

найдет, так уж нечего будет тогда отыскивать. … 

Достижение он любит, а достигнуть уж и не со-

всем…». Ф.М. Достоевский отметил ценность про-

цесса достижения цели жизни, беспрерывности 

процесса достижения. Быстрые воздействия с це-

лью придания глубокого и добродетельного смысла 

всей деятельности множества людей, выполнение 

хороших советов по наполнению позитивным со-

держанием смысла жизни и по созданию «нового» 

человека в хорошем обществе, не дают результата. 

Однополярный, полностью положительный чело-

век, реализующий самый высокий, творческий 

смысл жизни, нереален [8-10]. Возможна только 

медленно протекающая эволюция бинарной мно-

жественности смысла, ценности и цели жизни, по-

ощряемая образованием и воспитанием, привитием 

новой этики, и поддерживающая постепенное сме-

щение множественности смыслов жизни в сторону 

их добродетельности.  

Отсутствие смысла жизни обычно тесно свя-

зано с наличием грехов, часть которых можно отне-

сти к «отклоняющемуся поведению», связанному с 

неадекватной деятельностью мозга: мозг человека 

склонен к поощрению искусственного достижения 

удовольствия, и вследствие наличия дефектов мо-

жет задавать отклоняющееся извращенное поведе-

ние. Отклоняющееся поведение – это системы по-

ступков с устойчивым отклонением от социальных 

норм, системы действий, противоположных требо-

ваниям или ожиданиям социальных групп, обще-

ства.  

Человечество включает в себя бинарное мно-

жество людей с бинарным множеством качеств [8-

10], и только их небольшая часть реализует глубо-

кий смысл жизни с раскрытием своих способно-

стей; жизнь и смерть части людей не имеет выра-

женного смысла. Большинство человечества лишь 

частично реализует всесторонне обоснованный 

смысл жизни. 

 

Заключение. В 2005 г. автором была опубли-

кована статья «Человек создан не для счастья» [10]. 

Человек всегда стремился к полному счастью, под-

меняя им глубокий смысл жизни. Но полное одно-

стороннее состояние счастья в соответствии с зако-

ном бинарной множественности [8] невозможно, 

оно означает остановку развития. Реальным явля-

ется множественное счастье (оно связано с бинар-

ным множеством особенностей человеческих ка-

честв) и сочетание счастья, несчастья и множества 

промежуточных состояний. Тем не менее, созданы 

упрощенные концепции «валовое национальное 

счастье», «международный индекс счастья», «чело-

веческое благополучие», «индекс развития челове-

ческого потенциала», «эвдемоническое благоден-

ствие» и др. Для расчета «индекса счастья» исполь-

зуют три показателя: субъективную 

удовлетворенность людей жизнью, ожидаемую 

продолжительность жизни и «экологический след». 

«Человеческое благополучие» – это способность 

людей жить такой жизнью, которую они ценят. 

«Валовое национальное счастье» заключается в 

медленном прогрессе с поддержкой традиционных 

ценностей - семьи, культуры, природы, религии. 

«Индекс развития человеческого потенциала» - ин-

тегральный показатель, учитывающий уровень 

жизни, образованности и долголетие. В этих кон-

цепциях трудно найти признаки полного счастья 

человека: Долголетие? Экологический след? Уро-

вень образованности? Удовлетворенность жизнью? 

Нет, это – не универсальные показатели реального 

счастья. Эти концепции не учитывают связь сча-

стья со смыслом жизни; счастье глубоко связано с 

реализацией смысла жизни. Главное в достижении 

реального счастья - реализация (в т.ч. с преодоле-

нием трудностей) глубокого смысла жизни, с само-

реализацией способностей личности. 
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Политическая культура : полисемантизм по-

нимания. 

Показателем культуры служит утвердившееся 

в обычае сознании человека чувство долга и ответ-

ственности. «Там, где оно исчезает, там начинается 

одичание нравов. В простейшем виде это сознание 

обязанности каждого сводить свои счеты в связи со 

своими средствами, платить долги свои, в деле 

частном и общественном давать себе и всем, кому 

должно, отчет в употреблении денег по долгу или 

поручению, сознание обязанности мастера испол-

нить заказанную работу. Когда общество доходит 

до того, что это самое элементарное сознание исто-

щается, когда самая мысль общественная извиняет 

и оправдывает явное нарушение долга в малом, то-

гда истощается мало помалу способность протеста 

и негодования на нарушение дела в великом, обще-

ственном и государственном деле, бледнеют и спу-

тываются самые основные понятия, на коих утвер-

ждается порядок общественной жизни. И тогда 

столько бы ни усиливалось в обществе умственное 

развитие, как бы ни совершенствовались внешние 

условия цивилизации, - культурное состояние та-

кого общества жалкое и опасное» [3.C.63-64]. 

Политическая культура — это обширная сфера 

общей культуры человечества, которая непосред-

ственно связана с политикой. Она выражается в до-

стигнутом уровне, качестве и направленности по-

литического бытия человека, политической жизни 

общества и, соответственно, в характере политиче-

ских процессов, политической деятельности лю-

дей. Результативностью проявления политической 

культуры в любо обществе является "политический 

человек" как субстанция политической реальности, 

а также качество политической жизни общества. 

Само понятие "политическая культура" сравни-

тельно недавно вошло в систему категорий полити-

ческих и социальных наук. Существенную роль в 

процессе институциализации данной категории 

сыграли работы американских политологов Г. Ал-

монда и С. Вербы, [1.] находящихся как бы на пере-

сечении сферы культуры и сферы политики. «Чело-

век, согласно теории американских политологов, 

выступает носителем трех взаимосвязанных типов 

политической культуры: патриархальной поддан-

нической и активистской. Такое деление политиче-

ской культуры на три типа, на наш взгляд, весьма 

условно как по форме проявления, так и по содер-

жанию, поскольку люди сами творят обстоятель-

ства (в том числе и политические), в такой же мере, 

в какой обстоятельства творят самих людей и в 

этом, прежде всего, проявляется «политическая 

культура» человека». [7.] Автором понятия «поли-

тическая культура», употребляемого в широком, 

философском смысле, принято считать немецкого 

философа – просветителя И. Гердера (1744—1803), 

изучавшего проблемы взаимодействия культуры и 

политики. Гердер отвергал представление, будто 

возникновение религии вызвано бессознательными 

страхами примитивного человека, и выдвинул вза-

мен теорию, согласно которой религия — это одна 

из первых по времени попыток человека в доступ-

ной для него форме объяснить окружающий мир. 

Таким образом, Гердер связал религию с мифоло-

гией и примитивными формами поэзии. Он рас-

сматривал человека как часть природы, а разнооб-

разные формы развития человеческой культуры — 

как следствие влияния на него естественных усло-

вий. Оппонентом Гердера выступил И. Кант, со-

гласно представлениям которого, человек познаю-

щий, в конце концов, освобождается от влияния 

внешнего мира. Поведение человека определяется 

тогда только его собственным разумом, когда он 
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следует моральному императиву. Такое утвержде-

ние немецкого философа, сегодня является наибо-

лее актуальным, поскольку политическая культура 

неотделима от уровня и качества жизни человека во 

всех аспектах её проявления. Она представляет со-

бой комплекс тех элементов и феноменов обще-

ственного сознания, которые в значительной мере 

влияют на формирование, функционирование и со-

вершенствование политических институтов, при-

дают значимость и направление политическому 

процессу в целом, политической деятельности и по-

ведению широких масс населения. 

По мнению польского социолога А. Боднара, к 

политической культуре следует относить: знание 

политики, фактов, оценку политических яв-

лений, оценочные суждения, касающихся того, как 

должна осуществляться власть; эмоциональную 

сторону политических позиций, например любовь к 

родине, ненависть к врагам; признание в данном 

обществе образцов политического поведения, кото-

рые определяют, как можно и следует поступать в 

тех или иных ситуациях. Такое понимание полити-

ческой культуры, на наш взгляд, весьма актуально 

для характеристики современных политических де-

ятелей из числа депутатского корпуса, выступления 

которых ярче всего характеризуют их политиче-

скую культуру. [7.]. 

С точки зрения российского исследователя В. 

А. Щегорцева, категория "политическая культура" 

может быть рассмотрена в следующих аспектах: 

как центральный важнейший элемент общей си-

стемы культуры, как характеристика степени зна-

ния, понимания, усвоения и претворения в жизнь 

массами политики государства, как характеристика 

уровня знания о гражданских правах и свободах, 

степени их использования, как характеристика 

включенности в политическую жизнь общества и 

государства, как характеристика глубины полити-

ческой убежденности и сознательности, как харак-

теристика степени развитости политических инсти-

тутов, как характеристика существующей полити-

ческой системы, степени ее демократичности и 

эффективности». [11.С. 31.] 

Политическая культура - это многоаспектное 

явление, имеющее глубокие исторические и психо-

социальные корни. Наряду с рациональными пози-

циями и целевыми действиями В ее рамках суще-

ствуют феномены, обусловленные нерациональ-

ными и, в силу этого, не поддающимися простому 

причинно-следственному объяснению факторами. 

Различные элементы политической культуры обла-

дают неодинаковой степенью устойчивости и 

функциональной значимости и при этом находятся 

в определенном соподчинении. Имея в виду это об-

стоятельство, американский социолог У. Розенбаум 

предлагает выделять компоненты ядра политиче-

ской культуры, т. е. такие ее элементы и феномены, 

которые играют основополагающую роль в форми-

ровании "политического порядка нации", и рас-

сматривает три основные группы ориентации, кото-

рые, вероятно, позволяют получить необходимое 

представление о политической культуре данного 

общества. Эго ориентации в отношении правитель-

ственных структур «ориентации режима»; ориента-

ции в отношении других политических систем «по-

литические идентификации»; ориентации в отно-

шении собственной политической деятельности 

«политическую компетентность».[8.С.6.] Подобная 

классификация раскрывает значимость ценност-

ного ряда некоторых компонентов политической 

культуры. Вместе с тем, американский исследова-

тель не рассматривает все пространство политиче-

ской культуры, в пределах которого и должны ана-

лизироваться ее структурообразующие элементы. 

Однако, если согласиться с тем, что политика - это 

только и исключительно политические правила, ко-

торые зависят от нормативного отношения к ним, 

то с исчезновением нормативного отношения к пра-

вилам исчезает и вся политика. По крайней мере, 

она постепенно сокращает свое присутствие в отно-

шениях власти и общества. Происходит деполити-

зация социальной жизни, сокращение сферы власт-

ного вмешательства в нее. Таким образом, мы по-

лучаем негативистский тип в трактовке 

политической культуры, как пишет профессор 

А.Соловьев.[9.] 

С точки зрения «консенсуальной коммуника-

ции» (Ю. Хабермас)[ следует признать, что совре-

менная политика постепенно превратилась в во-

прос администрирования процессов, которые под-

рывают статус гражданина и человека, путем 

включения механизмов критического обсуждения 

ценностей, т. е. продуцируя культуру. В результате 

мир политики будет трансформирован и станет та-

ким, каким его хотело бы видеть большинству лю-

дей. Хабермас считает, что это осуществимо через 

консенсуальную коммуникацию, способную обес-

печить координацию и социализацию действий на 

основании социокультурных норм, которые граж-

дане готовы были бы разделять и поддерживать.  

Наконец, имеет хождение и набирает популяр-

ность, особенно в Европе, конструкционистский 

подход (Э.Дюркгейм и М.Вебер), занимающий как 

бы промежуточное положение между субъективиз-

мом и объективизмом. По мнению конструкциони-

ста, политику наделяют смыслами сами мыслящие 

и чувствующие люди. Но, в отличие от "чистого" 

субъективиста, конструкциониста интересует вы-

работка "подлинных" смыслов и отказ от смыслов 

"ложных", воссоздание поля истинных значений 

между сознанием и предметами. В этом случае, мы 

не выводим смыслы из ничего, а как бы конструи-

руем их из наличного материала. Поэтому нужно 

отличать взгляды, которые соответствуют нашему 

жизненному опыту, от взглядов, ему противореча-

щих. Именно первые и составляют культуру. Такое 

понимание политической культуры определяется 

уже чисто феноменологически как нормативное от-

ношение к политике. При этом нормы трактуются 

иначе чем у объективистов не как поведенческие 

стандарты, а как стоящие за ними моральные прин-

ципы и ценности.  

Здесь следует признать, что социокультурные 

нормы должны отражать не только реальную поли-

тическую ситуацию, но и политическая власть, 
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чтобы ей подчинялись, в свою очередь, она должна 

соответствовать принятым в обществе культурным 

нормам. Так, Вебер считал жизнеспособной только 

власть легитимную, т. е. такую, распоряжения ко-

торой выполняются добровольно, с готовностью, а 

не из страха или утилитарной выгоды. Он условно 

делил легитимную власть на рационально-закон-

ную, традиционную и харизматическую. Одних 

людей можно убедить или побудить действовать 

доводами разума, других — призывами к выполне-

нию нравственного долга, третьих - играя на их бо-

лее или менее возвышенных или низменных чув-

ствах. Рационально- законная легитимность, по Ве-

беру, основана на вере в законность и на готовности 

граждан подчиняться правилам, которые фор-

мально корректны и вводятся властными инстанци-

ями с помощью общепринятых процедур. Традици-

онной легитимности правители добиваются, апел-

лируя к религиозному массовому сознанию, 

опираясь на культурные символы и историческую 

память народа, призывая к выполнению нравствен-

ного долга. Харизматическая леегитимность, в 

свою очередь, невозможна без эмоциональной при-

вязанности населения к конкретному лидеру, кото-

рый воплощает для группы людей некую высокую 

идею, представляется им образцом исключитель-

ной святости или героизма. Идеалистический тип 

конструкционистского подхода шире трактует он-

тологические возможности агента. Здесь принято 

считать, что соответствующий политический кон-

текст и связанные с ним правила становятся невоз-

можными, если люди отказываются играть отве-

денную им в рамках контекста политическую роль, 

которая в соответствии с политическим статусом 

определяет реальную политическую культуру об-

щества.  

Российская политическая культура в аспек-

тах исследования. 

Политическая культура - важнейший компо-

нент российской политической жизни. От того, как 

он представлен в этой жизни, и какую роль играет 

в ней, зависит характер не только самой политиче-

ской жизни, но и общественной жизни в целом. 

Многие неурядицы нашей сегодняшней жизни, в 

том числе слабая управляемость и самоуправляе-

мость, стихийность и неорганизованность, безот-

ветственность и бесконтрольность, безнаказан-

ность и преступность, напряженность и конфликт-

ность, в немалой степени обусловлены тем, что 

политическая культура россиян чрезвычайно раз-

мыта как с точки зрения базовых принципов, кото-

рые ее определяют, так и с точки зрения конкрет-

ных субъектов, которые эту культуру представ-

ляют. 

Если говорить о базовых принципах, определя-

ющих политическую культуру, то наиболее четко 

среди них выделяются такие, которые выражают 

общие ценности данной культуры, официально 

провозглашенные политической системой и реали-

зуемые ею. Об этом свидетельствует опыт полити-

ческого развития США и других капиталистиче-

ских стран. Об этом же свидетельствует своеобраз-

ный опыт политического развития царской и 

советской России. Особенность политического раз-

вития современной России состоит в том, что она 

отвергла общие ценности политической культуры 

советского общества, не сумела (или точнее - не за-

хотела) возродить общие ценности политической 

культуры царской России и оказалась беспомощ-

ной в утверждении общих ценностей политической 

культуры западного общества, к которым относятся 

естественные и неотчуждаемые права человека, и 

прежде всего право па жизнь, свободу, самоуправ-

ление и стремление к счастью. 

Между тем именно эти ценности просты, по-

нятны и близки большинству населения любого об-

щества. Именно они способствуют формированию 

подлинно демократической политической куль-

туры. Не случайно перечисленные выше ценности 

закреплены в международных документах. Провоз-

глашены они и в Конституции Российской Федера-

ции, принятой 12 декабря 1993 г. Больше того, в 

статье 18 этой Конституции подчеркнуто, что ука-

занные ценности «являются непосредственно дей-

ствующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодатель-

ной и исполнительной власти, местного самоуправ-

ления и обеспечиваются правосудием».[6]. Однако 

реальная гражданская и политическая жизнь Рос-

сии весьма далека от того, чтобы соответствовать 

вышеназванным, а также другим статьям Конститу-

ции Российской Федерации. Что касается субъек-

тов, представляющих российскую политическую 

культуру, то они тоже необычайно разобщены и 

крайне неоднородны как в социально-экономиче-

ском, так и в политико-культурном отношениях. Во 

всяком случае, они не составляют единую соци-

ально-политическую общность, именуемую рос-

сийским народом. Такого рода факт, к сожалению, 

имеет место быть, несмотря на то, что соборность, 

единение, общность и коллективизм - это такие ка-

чества, которые, казалось бы, имманентно присущи 

россиянам. Конечно, российская политическая 

культура отличается от американской политиче-

ской культуры. Причем степень и значение такого 

отличия настолько велики, насколько существенны 

различия между православно-славянской цивили-

зацией и американской цивилизацией, между Рус-

ской идеей и Американской мечтой. А потому за-

дача, стоящая перед российским обществом, на наш 

взгляд, заключается отнюдь не в том, чтобы копи-

ровать американскую политическую культуру, а 

сравнивать свой опыт политико-культурного разви-

тия с американским опытом, дабы не повторять 

ошибок прошлого, не наступать неоднократно на 

собственные грабли, а брать на вооружение все 

лучшее, что имеется за рубежом. Безусловного вни-

мания заслуживает также идея патриотизма, кото-

рая к великому сожалению пока не находит в нашей 

стране практической реализации. Именно патрио-

тизм, пишет в данной связи Э.Я. Баталов, «образует 

ту многомерную, многоуровневую силу, которая 

сплачивает нацию (народ), дает ей самоощущение 

единого целого, имеющего определенную истори-

ческую задачу, цель и занимающего определенное 

место среди народов Земли».[2.C.56]. 
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Говоря о нежелательности копирования аме-

риканского, равно как и любого иного зарубежного, 

опыта политической культуры, следует особо опа-

саться, когда такой опыт беспардонно навязывается 

России под разного рода благовидными предло-

гами, в том числе под рассуждения «о необходимо-

сти демократизации российского гражданского и 

политического общества». Между тем именно так 

обстояло дело в период так называемых ельцин-

ских реформ, которые проводились под патронатом 

и неусыпным контролем американских советников 

и организаций. Как пишет известный американский 

россиевед Стивен Коэн, [5.C.23.] «толпы американ-

ских политических миссионеров, обычно именуе-

мых «советниками», наводнили Россию в первой 

половине 1990-х гг. Спонсируемые американским 

правительством, идеологическими организациями, 

различными фондами и институтами, они проникли 

повсюду, где существовал материал для «новообра-

зования» - от политических движений, профсою-

зов, средств массовой информации и школ до офи-

сов самого российского правительства. Среди про-

чих миссионерских деяний американцев было 

финансирование нужных российских политиков, 

инструктаж министров, составление проектов зако-

нов и указов президента, написание новых учебни-

ков и перевыборы президента Ельцина в 1996 г.». 

«Это был, - поясняет он, - настоящий крестовый по-

ход во имя превращения посткоммунистической 

России в некое подобие американской демократии 

и капитализма. И, как подлинный крестовый поход, 

он не был лишь официальной доктриной: инве-

сторы, журналисты, ученые - все приняли в нем 

участие». [5.] О том, к чему привел этот поход, сви-

детельствует высказывание российского правоза-

щитника Александра Солженицына : «В результате 

ельцинской эпохи разгромлены или разорваны все 

основные направления нашей государственной, 

народнохозяйственной, культурной и нравственной 

жизни. Мы буквально живем среди руин, но при-

творяемся, что у нас нормальная жизнь».(Новая га-

зета от 11 мая 2000 года.) 

 Из всего сказанного вытекает следующий вы-

вод: настоящее и будущее российской политиче-

ской культуры, ее достоинства и недостатки, осо-

бенности и перспективы развития могут быть пра-

вильно поняты, объяснены и осмыслены сквозь 

призму собственного политико-культурного опыта 

и сопоставления его с политико-культурным опы-

том других стран, а не путем искусственного при-

способления этой культуры к той или иной зару-

бежной модели, даже если она и является образцо-

вой. [ 10.С.4-6] 

 

Политическая культура и её наиболее общие 

критерии. 

Научный анализ такого сложного социального 

явления, как политическая культура, предполагает 

необходимость выделения и обоснования тех объ-

ективных критериев, которым она должна соответ-

ствовать для выполнения своей роли в обществен-

ной жизни. 

К числу наиболее значимых критериев полити-

ческой культуры относятся: 

1. Степень адекватности ее содержания реаль-

ным политическим процессам, происходящим в об-

ществе. Поскольку ни одна форма общественного 

сознания не испытывает напрямую столь активного 

и пристрастного отношения со стороны различных 

социальных групп й классов, как это имеет место в 

сфере политического сознания, то в его содержании 

в большей степени происходят деформации и от-

клонения в отражении реалий общественной 

жизни. Состояние субъективного фактора, соотно-

шение политических сил в обществе, политика, 

проводимая властными структурами, - все это непо-

средственно воздействует на содержание политиче-

ской культуры. Критерий адекватности отражения 

реалий общественной жизни имеет весьма актуаль-

ное значение для находящейся в состоянии пере-

ходного периода современной России. Обеспокоен-

ность в связи с данной проблемой вызывает тот 

факт, что в стране до сих пор не нашлось серьезной 

политической силы, которая бы смогла подняться 

до требований объективного анализа сложившейся 

ситуации. Это проявляется, например, в требова-

ниях возвращения страны к социализму, хотя воз-

можность этого не подкрепляется никакими анали-

тическими исследованиями. Россия попала в по-

лосу тяжелейшего цивилизационного кризиса не в 

последнюю очередь потому, что ему предшество-

вала эпоха застоя, не стимулировавшая решение 

объективно назревших в обществе задач перехода к 

новому уровню социальности. История не повторя-

ется. Современный капитализм, причем в его 

наиболее диких формах, привлекает определенную 

часть так называемой «элиты», смысл деятельности 

которой сводится к реализации радикальных либе-

ральных установок, абсолютизирующих принципы 

свободы и собственности. Адекватное бытию со-

держание политической культуры в современном 

обществе может быть выработано только на основе 

сопоставлений различных политических программ, 

целевых установок, политических требований и т.д. 

и в зависимости от уровня политической культуры 

реализовано либо через консенсусы, либо через 

конфликты.[4]. 

2. Политическая культура - понятие историче-

ское. Ее содержание должно, естественно, меняться 

в зависимости от эпохи, в которой находится обще-

ство, и в связи с его социальной основой теми клас-

сами и социальными слоями, которые выступают в 

качестве субъектов-носителей данной политиче-

ской культуры. В настоящее время почему-то ни 

одна политическая партия России, занимаясь сло-

весными упражнениями об эпохе демократии, глас-

ности, свободе и правах индивида, о сильном госу-

дарстве и т.д. и т.п., не дала определения современ-

ной эпохи. Но если исходить из научного 

обоснования этой проблемы, то она может быть 

определена только как эпоха становления и разви-

тия информационной цивилизации на основе про-

цессов интеграции в мировом масштабе всех соци-

ально-экономических и политических систем. А 
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если это так, то любая политическая программа 

должна была бы начинаться с этого определения.  

3. Важным критерием в оценке политической 

культуры является ее моральная составляющая. 

Она определяет способность людей, причастных к 

политической деятельности, видеть негативные 

процессы в обществе, находить необходимые реше-

ния для их преодоления, не болтать о свободе, ко-

гда в стране миллионы человек живут в бедности, 

на улицах оказались миллионы беспризорных де-

тей, распространяются наркомания и спид и т.д., а 

принимать конкретные и действенные меры. «От-

сутствие нравственности в политической культуре 

проявляется в пошлых и неумных шоу на эстрадах, 

где позволено глумление над историей народа, ис-

торическими личностями, что является не чем 

иным, как навязыванием определенной идеологии. 

Политическая культура должна иметь гуманисти-

ческую направленность и формироваться прежде 

всего государством, всей политической системой 

общества, которые в России давно ушли из сферы 

воспитания народа, предоставив распоряжение ею 

людям, далеким от государственных интере-

сов».[10.C.9]. 

4. Центральным элементом современной поли-

тической культуры должно быть научно обосно-

ванное понятие социального идеала. Проведение 

радикальных реформ в России изначально не имело 

под собой разработанной программы, концепции 

их содержания, не учитывало реальных условий 

российской действительности. Следует признать, 

что если идеал коммунистического общества преж-

нее партийное руководство (КПСС) не смогло реа-

лизовать ни теоретически, ни практически (и со-

всем не потому, что он плохой, утопичный и т.д., а 

потому, что он был превращен в статичную нераз-

вивающуюся модель), то в настоящее время в усло-

виях стратегической неопределенности российское 

общество не может рассчитывать на позитивные 

результаты в перспективе, не имея социальной цели 

и вытекающих из нее конкретных задач по ее реа-

лизации. Исходя из содержания современной 

эпохи, той социальной базы, которая определяет 

развитие современного общества, уровня его эко-

номического и духовного потенциала, учитывая 

направление исторического развития человечества, 

содержание современного идеала можно было бы 

определить как общество социальной справедливо-

сти. [10.С.9.].  

Указанные критерии политической культуры, 

ни коим образом не исчерпывают содержание её са-

мой, однако взятые в своем системном единстве, 

они позволяют не только обосновать ее сущность 

применительно к современному обществу, выяс-

нить ту роль, которую она должна играть в соци-

альном управлении и развитии, но и определить эф-

фективные формы ее реализации. Только такая по-

литическая культура может способствовать 

трансформации современного общества на принци-

пах справедливости и гуманизма.  

 

Особенности трансформации политической 

культуры в условиях демократической системы. 

Традиционно признается, что своеобразие по-

литической системы определяется не только инсти-

туциональными факторами, но и характером гос-

подствующей в обществе политической культуры. 

В этой связи безусловную актуальность представ-

ляет анализ проблем и перспектив становления но-

вой демократической системы политического 

управления в России с точки зрения исследования 

состояния политической культуры российского об-

щества. Сегодня в современной политической 

науке не существует единого подхода к пониманию 

политической культуры, поэтому актуальным оста-

ется определение предложенное Г. Алмондом и С. 

Вербой, трактующими политическую культуру как 

совокупность «специфических политических уста-

новок в отношении политической системы и ее раз-

личных частей и установок по отношению к соб-

ственной роли в системе». Универсальность такого 

рода определения, на наш взгляд, определяется тем, 

что каждому государству свойственны свои «спе-

цифические политические установки», которые 

всегда конкретизируют реальность любой страны. 

Таким образом, политическая культура, интегрируя 

и систематизируя такие феномены, как «политиче-

ская идеология, национальный характер и дух, 

национальная политическая психология и фунда-

ментальные ценности народа», является, по суще-

ству, «системой ориентации на политическое дей-

ствие внутри данного общества» .[10.C.40-43] 

Признание столь высокого значения политиче-

ской культуры привело современных исследовате-

лей к выводу о том, что институты и типы действия 

в каждой данной политической системе должны со-

ответствовать политической культуре нации . Осо-

бенно справедливым данное положение представ-

ляется при анализе проблем политического управ-

ления. Политическое управление выступает в 

качестве одного из центральных элементов соци-

ального управления и представляет собой систему 

принципов и механизмов выработки, принятия и 

реализации политических решений. 

Любой процесс политического управления ос-

нован на взаимодействии между субъектами поли-

тического управления (в роли которых выступают 

государство, политические партии, элиты, лидеры 

и т.д.) и объектами политического управления 

(представленными социальными, этническими 

группами, общественными организациями, обще-

ством в целом и т.д.), которое выражено в форме 

управленческого воздействия со стороны субъек-

тов политического управления (в виде норматив-

ных установок, организационной и координатор-

ской деятельности, санкций и т. д.) и ответной ре-

акции объектов политического управления (в 

форме требований, поддержки, неодобрения и т.д.). 

Однако характер, принципы и механизмы взаимо-

отношений управляющих и управляемых имеют 

множество вариаций и обладают значительным 

своеобразием в различных социальных системах. 

Несмотря на существование в политологии 

большого количества всевозможных типологий по-

литических систем и режимов, все системы полити-

ческого управления можно свести к трем основным 
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видам: авторитарные, тоталитарные и демократи-

ческие системы политического управления. При-

чем важно отметить, что каждой из указанных 

форм политического управления соответствует не 

только специфический набор политических инсти-

тутов, но и характерный тип политической куль-

туры. 

Так, Г. Алмонд и С. Верба выделили три «чи-

стых» типа культуры: патриархальный, подданни-

ческий и активистский. Соглашаясь в целом с та-

ким «триединством», следует признать, что суще-

ствующие политические культуры сегодня 

являются смешанными, сочетая в себе различные 

идеальные типы и в чистом виде элементы триады 

не проявляются. Сопоставляя две наиболее распро-

страненные в современном мире системы полити-

ческого управления, мы можем прийти к выводу, 

что для авторитаризма наиболее подходит поддан-

нический (с элементами патриархального) тип по-

литической культуры, а для демократической си-

стемы правления - отдельно выделенный Г. Алмон-

дом и С. Вербой [1.] тип гражданской культуры, 

который синтезирует некоторые подданнические 

установки и высокий уровень политического уча-

стия. 

Таким образом, напрашивается очевидный вы-

вод, что наиболее эффективной будет та система 

политического управления, основные положения 

которой согласуются с существующим российско-

демократическим типом политической культуры. 

Однако, в современном калейдоскопе событий, се-

рьезные проблемы появляются, когда политико-

правовые институты системы политического 

управления входят в противоречия с устоявшимися 

стереотипами поведения, воспроизводящимися 

господствующим в обществе типом политической 

культуры. Подобное положение возникает при 

смене систем политического управления. Данная 

ситуация характерна для любого государства. В ка-

честве примера можно назвать «перманентно- май-

дановское» движение на Украине, когда существу-

ющая гражданская война «окрашивает» политиче-

скую культуру в разные политические цвета 

радуги. Подобная ситуация наблюдалась в СССР в 

60 - 80-е годы, когда существовала авторитарно-

бюрократическая система политического управле-

ния. Ее отличительными особенностями были силь-

ная централизация и полное отсутствие оппозиции. 

В то время ядром политической системы (в бук-

вальном соответствии с Конституцией) являлась 

Коммунистическая партия. Именно партия (точнее 

- партийная бюрократия) единовластно определяла 

социально-экономическую и политическую жизнь 

в стране. 

В то время данной системе политического 

управления вполне соответствовал доминировав-

ший в обществе подданнический тип политической 

культуры. Так, в СССР наблюдалось практически 

полное признание существующего режима, а высо-

кий уровень политической активности (в выборах 

принимало участие более 90 процентов населения5) 

представлял собой скорее утвердившийся ритуал, 

нежели реальную заинтересованность граждан в 

политическом участии. Кризис советской системы 

политического управления (появление которого 

было обусловлено сочетанием разнородных факто-

ров) привел к необходимости проведения серьез-

ных политических реформ, однако попытки рефор-

мирования вызвали фактический слом прежнего ре-

жима, и в результате целого ряда политических 

катаклизмов в России в 1993 году была конститу-

ционно закреплена демократическая система прав-

ления.  

Встает закономерный вопрос о том, в чем же 

причина неэффективности демократической си-

стемы управления в России? Ответ во многом оче-

виден и заключается, на наш взгляд, в том, что де-

мократическая система управления, построенная на 

принципах партнерского взаимодействия управля-

ющих и управляемых, требует активного и, что мо-

жет быть даже более важно, осознанного политиче-

ского участия граждан. Без этой жизненно необхо-

димой предпосылки демократия просто не может 

нормально функционировать.  

Таким образом, в результате политических ре-

форм фактически произошла замена централизо-

ванной авторитарной системы правления КПСС на 

децентрализованный (многополюсный) авторита-

ризм «придворных камарилий», теневых организа-

ций, олигархий и т.д., прикрывающихся недееспо-

собными демократическими институтами. Подоб-

ная трансформация не прибавила искомой 

эффективности системе политического управле-

ния. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, следует 

признать, «что во всех динамичных политических 

системах возможно возникновение напряженности, 

связанное с тем, что процесс социализации не мо-

жет изменяться так же быстро, как политический 

процесс, и воспроизводимая социумом политиче-

ская культура вступает в противоречие с его но-

выми потребностями. «В условиях радикально (и 

бессистемно) реформируемых обществ, а тем более 

в условиях революционных преобразований эта 

напряженность может перерастать в глубокий по-

литико-культурный кризис, выход из которого ле-

жит на пути становления новой политической куль-

туры.[10.C.43]. 

Очевидно, что процесс становления новой де-

мократической системы политического управления 

неотделим от формирования гражданской полити-

ческой культуры. Алмонд и Верба писали по этому 

поводу, что гражданская культура является резуль-

татом постепенного политического развития - отно-

сительно бескризисного, спокойного и естествен-

ного[1.], однако данный процесс лишь отчасти под-

дается регулированию.  

Хотя формирование новой модели политиче-

ской культуры и занимает многие годы, вполне воз-

можно, на наш взгляд, ускорить данный процесс 

посредством проведения последовательной поли-

тики, направленной на стимулирование активного 

политического участия граждан. К мерам такого 

плана следует отнести культивирование местного 

самоуправления, организацию всевозможных 
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гражданских форумов, стремление к открытой и от-

ветственной правительственной политике и т.д. Та-

ким образом, в заключение следует сказать, что эф-

фективность демократической системы политиче-

ского управления обуславливается не только 

институциональными политическими реформами, 

но, прежде всего, формированием демократиче-

ской, гражданской политической культуры, станов-

ление которой следует поддерживать как один из 

основных приоритетов государственной политики.  
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АНОТАЦІЯ 

Розвиток інформаційного суспільства обумовлює зростаюче значення інформації у перетворюючій 

діяльності людини, наближення її виробництва безпосередньо до виробничої діяльності, вдосконалення 

соціальної структури суспільства, виходячи із сучасних умов його існування і розвиток інтенсивних форм 

інформаційних обмінів у суспільстві. Відповідно, з цих позицій корисним є розгляд даної теми.  

ABSTRACT 

The development of the information society causes the growing importance of information in the transforming 

human activity, the approximation of its production directly to production activities, the improvement of the social 

structure of society, based on the current conditions of its existence and the development of intensive forms of 

information exchanges in society. Accordingly, consideration of this topic is useful from these points. 
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Постановка проблеми. Суттєві зміни в інфо-

рмаційній сфері обумовили зростаючі темпи нового 

інформаційного виробництва, зростання обсягів ін-

формації, що циркулює в соціальних інформацій-

них мережах і отже – небачене ніколи раніше зрос-

таюче інформаційне навантаження на свідомість 

людини. Ці реалії базуються на необхідності реалі-

зації основоположних принципів цього суспільс-

тва: підвищення продуктивності праці в інформа-

ційній сфері, вдосконалення ефективності викорис-

тання інформаційних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. В даному 

контексті С. Горова вказує на те, що проблеми, 

які постають перед сучасною цивілізацією, вима-

гають зростаючої ефективності пізнавальної дія-

льності суспільства, творчої діяльності все біль-

шого числа її представників. Відповідно, пізнава-

льний процес потребує все більш зростаючого 

ресурсу необхідної для цього інформації, підви-

щення ефективності використання суспільноко-

рисної інформації.  

У зв’язку з цим, автор, враховуючи потреби 

недалекого вже майбутнього, прогнозує орієн-

тири на збільшення питомої ваги творчої праці в 

загальних затратах праці в суспільстві в цілому. 

А ця праця потребує, беззаперечно, саме якісної і 

актуальної інформації. І працівники, зайняті та-

кого роду працею не зможуть значну частину 

свого робочого часу витрачати на пошук необхід-

ної інформації. «Проблема набуває гостроти. 

Професор в каталогових залах вже стає анахроні-

змом. Це – неефективне використання його робо-

чого часу», - підкреслила С. Горова. 

Поки що ж вихід із даної ситуації у практиці 

знаходиться на шляхах створення нових професій 

інформаційних працівників, спеціально зайнятих 

управлінням інформаційними ресурсами, підготов-

кою їх до ефективного використання, змістовним 

аналізом інформації в інтересах замовника. Такого 

роду інформаційні працівники з’явилися в дослід-

ницьких центрах, суспільнозначимих центрах збе-

реження інформаційних ресурсів, в бібліотечних 

(НБУВ: СІАЗ, НЮБ, ФПУ) і архівних установах.  

При цьому, автор зазначає, що зростаючі об-

сяги інформації, з якою в звичайному, непрофесій-

ному, повсякденному режимі стикається людина, 

які вона має використовувати для повноцінного 

життя в суспільстві також обумовлюють необхід-

ність зменшення навантаження на людську розу-

мову діяльність інформаційних масивів шляхом, 

знову ж таки, відбору із загальних обсягів найбільш 

суспільнозначимої, активної її частини. В системі 

інформаційного обігу друкованих ЗМІ протягом 
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століть уже відпрацьовано системи структурування 

і пошуку інформації, бібліотечні установи стали ви-

знаними центрами збереження і організації викори-

стання цих ресурсів. У той же час, електронні інфо-

рмаційні ресурси, в силу швидких змін у процесі їх 

продукування, обігу, оновлення інтересабельності, 

пов’язаної із темпами оновлення знань в цілому - 

піддається управлінню зі зростаючими складнос-

тями. 

При цьому, вирішення проблем відбору якісної 

інформації, створення умов для її ефективного ви-

користання (що забезпечує високу ефективність су-

часної суспільної діяльності) через активізацію від-

повідної діяльності бібліотечних установ знижує 

навантаження на розумову діяльність людини, за-

трачувану на трудомісткі оцінки її повноти і реле-

вантності, набуває особливої гостроти. 

Автор також вказує й на проблеми з якими сти-

кається особа чи соціальна структура на рівні спіл-

кування з глобальними інформаційними ресурсами. 

Високоякісна і корисна інформація знаходиться в 

масивах інформації малоякісної, або ж зовсім нея-

кісної. І з розвитком інформаційного виробництва, 

включенням до цього процесу все більшого числа 

малокваліфікованих людей, зростаючі обсяги низь-

коякісної інформації гублять в своїх масивах інфо-

рмацію корисну, ту, на яку робиться запит. Знахо-

дити її користувачу стає все важче.  

Сучасний користувач інформаційними ресур-

сами у своїй повсякденній роботі має також врахо-

вувати й те, що в інтернет–просторі може бути за-

пропонована й спеціально організована шкідлива 

інформація [1; 2]. При цьому, її розпізнавання може 

полегшувати загальнодержавна інформаційна сис-

тема, орієнтована на надання допомоги українсь-

ким користувачам в користуванні достовірними, 

якісними ресурсами та консультування в безпеко-

вих питаннях [3]. До такої системи, при певній тех-

нолічній підготовці, можуть бути, зокрема, введені 

й бібліотечні установи [4]. 

С. Горова підкреслює, що допомога бібліотеч-

них установ, як сучасних інформаційних центрів, 

підключення до цієї діяльності їх професійних ін-

формаційних працівників, що вивчають зміст інфо-

рмаційних масивів, здійснюють відповідне інфор-

мування, відбір згідно з замовленнями потрібної су-

спільству інформації – дає найповнішу можливість 

сучасній людині швидко і продуктивно зорієнтува-

тися в інформаційних масивах і одержати необ-

хідну для використання якісну інформацію, не за-

губитися в ній, оптимально використовувати в 

своїй діяльності кращі здобутки людської думки і 

стати у використанні напрацьованих всім суспільс-

твом інформаційних ресурсів ефективною у відпо-

відності із запитами сучасності [5].  

При цьому, широке включення електронної ін-

формації в практичну діяльність, прогнозує автор, 

має сформувати суспільну потребу до оновлення 

бібліотечних установ, як суспільно значущих су-

часних інформаційних центрів та змусить суспільс-

тво подбати про оновлення, сучасне оснащення бі-

бліотечних установ, належне їх матеріальне забез-

печення [6]. Відповідно, користувач матиме змогу 

повернутися до бібліотечного обслуговування на 

якісно новому рівні, через неї зможе забезпечити 

собі можливість ефективного доступу до найнові-

шої інформації, здобутків передової суспільної ду-

мки, зможе продуктивно використовувати ці над-

бання в інтересах активної діяльності. І цим самим 

зробить суттєвий крок до власної трансформації в 

якості ефективного члена нового, інформаційного 

суспільства.  

Дана робота вносить вклад у дослідження су-

часних соціальних інформаційних комунікацій, бі-

бліотечного аспекту їх розвитку і може бути реко-

мендована до друку. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті зазначається, що до сучасних бібліотечно-інформаційних ресурсів відносяться бази даних. 

Аналізуються нормативно-правові акти, які регулюють порядок формування та охорони баз даних в діяль-

ності бібліотек. Наводиться класифікація бібліотечних баз даних. Визначаються критерії за яких база да-

них може виступати об’єктом права інтелектуальної власності.  

ABSTRACT 

The article states that databases are among the current library and information resources. The normative legal 

acts which regulating the procedure for the formation and protection of databases in the activity of libraries are 

analyzed. The classification of library databases is given. The criteria by which a database may act as an object of 

intellectual property rights are determined. 
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Постановка проблеми. Розвиток інфор-

маційного суспільства пов'язаний з широким вико-

ристанням інформаційно-комунікаційних техно-

логій, істотним збільшенням інтенсивності інфор-

маційного обміну. Діяльність сучасних бібліотек 

пов’язана з обробкою інформації, наданням своїм 

користувачам доступу до суспільно необхідної ін-

формації, генерування нових знань. Розбудова ін-

формаційної інфраструктури для забезпечення до-

ступу користувачів бібліотек до інформації, ши-

роке впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій в діяльності бібліотек, накопичування 

величезного обсягу інформації, потребує її систе-

матизації. Інтенсивний розвиток моделей збере-

ження та систематизації інформації передбачає 

створення бібліотеками різноманітних баз даних. 

Активне використання баз даних у бібліотечній 

діяльності ставить питання про необхідність фор-

мування надійної їх правової охорони.  

В Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну 

справу" закріплюється, що складовою бібліотечних 

ресурсів є бази даних, та відповідно, що бібліотека 

має право на захист створених нею баз даних. 

Компіляції даних (бази даних) виступають об’єк-

тами права інтелектуальної власності, відповідно 

до ст. 420 Цивільного кодексу України та підляга-

ють захисту згідно законодавства. В Законі України 

"Про авторське право і суміжні права" закріплено, 

що об'єктом авторського права виступають бази да-

них. 

Актуальність дослідження обумовлена тим, 

що інститут права інтелектуальної власності визна-

чає поняття бази даних, але не розкриває при цьому 

особливості критеріїв її охороноздатності. Це 

викликає певні труднощі при розмежуванні тих баз, 

що підпадають під охорону авторського права 

(оригінальних) від неохороноздатних (неоригіналь-

них) баз даних. Враховуючи те, що база даних є 

важливим об’єктом в діяльності бібліотек, питання 

її охорони потребує окремої уваги. Вирішення пи-

тання щодо впровадження сучасних правових і ор-

ганізаційних механізмів захисту баз даних необ-

хідне при реалізації стратегічних пріоритетів 

України щодо побудови інформаційного суспіль-

ства, утвердження інноваційної моделі розвитку, 

створення передумов для набуття Україною член-

ства у Європейському Союзі. Тому встановлення 

особливостей створення бази даних, виокремлення 

на цій основі загальних та спеціальних критеріїв її 

правової охорони є актуальною проблематикою в 

бібліотечній сфері. 

Аналіз останніх публікацій доводить, що пи-

таннями захисту прав та інтересів, пов’язаних із ви-

користанням баз даних здійснювали у своїх робо-

тах Г. О. Андрощук, Е. П. Гаврилова, 

В. С. Дроб’язко, Ю. М. Капіца, І. М. Маліновська, 

О. О. Хавронюк та інші. При цьому дослідниками 

не приділялась увага з приводу створення, регулю-

вання прав інтелектуальної власності на бази даних 

в діяльності бібліотек. 

Метою статті є визначення безпосередніх ос-

новоположних критеріїв формування баз даних в 

діяльності бібліотек як об’єкта права інтелектуаль-

ної власності на основі аналізу як національних та 

міжнародних нормативно-правових актів та науко-

вих напрацювань в цьому питанні. 

Виклад основного матеріалу. Першим 

міжнародним договором, який вимагає від держав 
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надавати правову охорону комп'ютерним програ-

мам та базам даних (збіркам даних або інших ма-

теріалів) є Договір Всесвітньої організації інтелек-

туальної власності (ВОІВ) про авторське право, 

прийнятий Дипломатичною конференцією 20 

грудня 1996 року. Україна приєдналась до Дого-

вору відповідно до Закону України "Про приєдна-

ння України до Договору Всесвітньої організації 

інтелектуальної власності про авторське право" від 

20 вересня 2001 року № 2733-III. Відповідно до До-

говору ВОІВ про авторське право, охорона авторсь-

ких прав поширюється на компіляції даних або 

іншу інформацію в будь-якій формі, яка за підбо-

ром і розміщенням змісту є результатом інтелекту-

альної творчості, охороняються як така. В свою 

чергу, така охорона не розповсюджується на самі 

дані або інформацію і не обмежує будь-яке ав-

торське право, яке відноситься до самих даних або 

інформації, що містяться в компіляції. Автори літе-

ратурних та художніх творів користуються 

виключним правом дозволяти розповсюдження се-

ред широкої публіки оригіналу і примірників своїх 

творів шляхом продажу або іншої передачі права 

власності.  

В Директива 96/9/ЄС Європейського Парла-

менту та Ради "Про правовий захист баз даних" від 

11 березня 1996 року) під базою даних розуміють 

зібрання незалежних творів, даних чи інших ма-

теріалів, які систематично чи методично упорядко-

вані і доступні індивідуально за допомогою елек-

тронних та інших засобів. Поняття "база даних" 

включає літературні, художні, музичні чи інші 

зібрання творів або зібрання інших матеріалів, та-

ких як тексти, звуки, образи, цифри, факти та дані; 

враховуючи, що воно повинно охоплювати 

зібрання незалежних робіт, даних чи інших ма-

теріалів, які систематично або методично упоряд-

ковані і до яких може бути отримано окремий до-

ступ; враховуючи, що це означає, що записи або 

аудіовізуальні, кінематографічні чи музичні твори 

як такі не входять до сфери дії цієї Директиви (п. 17 

Директиви 96/9/ЄС). Для визначення того, чи 

підпадає база даних під захист авторського права, 

не повинен використовуватись жодний інший кри-

терій, окрім оригінальності в сенсі інтелектуаль-

ного творіння автора і, зокрема, не повинні застосо-

вуватись ніякі естетичні чи якісні критерії (п. 16 

Директиви 96/9/ЄС).  

При цьому, В Директиві не розкривається по-

няття " оригінальності". В Законі України "Про охо-

рону прав на топографії інтегральних мікросхем" 

від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР визнається 

оригінальність щодо топографії IMC. Так, топо-

графія IMC визнається оригінальною, якщо: вона 

не створена шляхом прямого відтворення 

(копіювання) іншої топографії IMC; вона має 

відмінності, що надають їй нові властивості; вона 

не була відомою у галузі мікроелектроніки до дати 

подання заявки до Установи або до дати її першого 

використання; не доведено, що вона не є оригіналь-

ною. Можемо припустити, що база даних буде вва-

жатись оригінальною, якщо вона: не створена шля-

хом прямого відтворення (копіювання) іншої бази 

даних; має відмінності, що надають їй нові власти-

вості; не була відомою у бібліотечній галузі або до 

дати її першого використання; не доведено, що 

вона не є оригінальною. 

Національне законодавство також розкриває 

категорію "база даних". В Законі України "Про ав-

торське право і суміжні права" в редакції від 11 

липня 2001року та в Законі України "Про 

розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних про-

грам, баз даних" від 23 березня 2000 року № 1587–

III зазначається, що база даних (компіляція даних) 

– сукупність творів, даних або будь-якої іншої не-

залежної інформації у довільній формі, в тому числі 

– електронній, підбір і розташування складових ча-

стин якої та її упорядкування є результатом творчої 

праці, і складові частини якої є доступними 

індивідуально і можуть бути знайдені за допомо-

гою спеціальної пошукової системи на основі елек-

тронних засобів (комп'ютера) чи інших засобів. В 

законі України "Про Національну програму інфор-

матизації" від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР до-

повнюється, що база даних – це іменована сукуп-

ність даних, що відображає стан об'єктів та їх відно-

шень у визначеній предметній області. 

Статтею 19 Закону України "Про авторське 

право і суміжні права" встановлюється, що ав-

торське право на збірники та інші складені твори – 

авторові збірника та інших складених творів (упо-

рядникові) належить авторське право на здійснені 

ним підбір і розташування творів та (або) інших да-

них, що є результатом творчої праці (упорядку-

вання). Упорядник збірника користується авторсь-

ким правом за умови дотримання ним прав авторів 

кожного з творів, включених до складеного твору. 

Автори творів, включених до складеного твору, ма-

ють право використовувати свої твори незалежно 

від складеного твору, якщо інше не передбачено ав-

торським договором з упорядником збірника. Ав-

торське право упорядника збірника не перешкод-

жає іншим особам здійснювати самостійний підбір 

або розташування тих самих творів та (або) інших 

даних для створення своїх творів. Правова охорона 

баз даних не поширюється на самі дані чи інфор-

мацію і не зачіпає будь-яке авторське право, що 

відноситься до самих даних чи інформації, які 

містяться у базі даних. Видавцям енциклопедій, ен-

циклопедичних словників, періодичних збірників, 

збірників наукових праць, газет, журналів та інших 

періодичних видань належать виключні права на 

використання таких видань у цілому. Видавець має 

право за будь-якого використання таких видань за-

значати в них своє ім'я або вимагати такого зазна-

чення. Автори творів, включених до таких видань, 

зберігають виключні права на використання своїх 

творів незалежно від видання в цілому, якщо інше 

не передбачено авторським договором. 

Аналізуючи міжнародно-правові акти, необ-

хідно звернути увагу, що ще ч. 5 ст. 2 Бернської 

конвенції про охорону літературних і художніх 

творів, яка є найважливішою та найстарішою 

міжнародно-правовою угодою у сфері авторського 

права, передбачається, що збірники літературних і 
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художніх творів, наприклад, енциклопедії та анто-

логії, що складають за добором і розміщенням ма-

теріалів результат інтелектуальної творчості, охо-

роняються як такі, без шкоди правам авторів кож-

ного з творів, що становить частину таких 

збірників. Поширюючи дію цієї норми і на 

найбільш технологічно сучасні "збірники творів" – 

бази даних, вчені цілком слушно резюмують, що з 

моменту свого виникнення і донині саме як збірки і 

підлягають охороні бази даних у міжнародному 

праві та законодавстві більшості країн-учасниць 

Бернської конвенції. 

В п. 17 Директиви 96/9/ЄС вказується, що по-

трібно встановити критерії, які використовуються 

для визначення того, чи має захищатися база даних 

авторським правом, виходячи з того, що підбір чи 

упорядкування вмісту бази даних є власним інте-

лектуальним творінням автора; враховуючи, що та-

кий захист повинен охоплювати структуру бази да-

них.  

Виходячи з аналізу нормативно-правових 

актів, можемо зробити висновок, що авторське 

право розповсюджується на бази даних, які є ре-

зультатом творчої праці (упорядкування) та харак-

теризуються оригінальністю в сенсі інтелектуаль-

ного творіння. Однакові визначення творчої діяль-

ності міститься у законах України "Про культуру" 

та "Про професійних творчих працівників та творчі 

спілки": творча діяльність – це індивідуальна чи ко-

лективна творчість, результатом якої є створення 

або інтерпретація творів, що мають культурну 

цінність. Отже, творча праця пов’язана зі створен-

ням або інтерпретацією творів. 

І. Д. Гальперін-Камінський в своїй науковій 

праці "Общая польза авторского права" ще у 1894 

році писав, що для творчості необхідна посилена 

праця, особливі матеріальні затрати, спостереж-

ливість, вміння надати бачене в найбільш доско-

налій формі [1]. В підручнику "Право інтелектуаль-

ної власності" розкривається, що творчість – це 

діяльність, внаслідок якої народжується щось 

якісно нове, що відрізняється неповторністю, 

оригінальністю і суспільно-історичною унікаль-

ністю, це складний процес, що зумовлюється 

індивідуальними здібностями творця, умовами, за 

що він творить, метою, яку він перед собою поста-

вив, та чинниками, які важко передбачити [2, с. 79].  

В. М. Крижна, Н. Є. Яркіна наголошують на 

двох ознаках поняття "творчість". На їх думку, по-

перше, це розумова робота людини, а тому її про-

дукти належать до категорії нематеріальних благ, 

після втілення у матеріальну форму існування (ру-

копис, картина, формула винаходу, виріб) вони 

здатні стати предметами цивільного обігу; по-

друге, творча діяльність завжди призводить до по-

яви якісно нового, неповторного і оригінального 

результату, саме такі нові творчі здобутки і охоро-

няє право [3, с. 7]. 

І. М. Маліновська проводячи дослідження сто-

совно охороноздатності бази даних, робить висно-

вок, що творчий характер процесу створення бази 

даних, який має свої особливі прояви, а саме: роз-

умовий відбір необхідної інформації за належністю 

до предметної галузі; творча обробка інформації з 

метою адаптації до цілей використання; аналіз 

зібраної інформації на предмет виявлення зв’язків 

між нею; вибір належних критеріїв для поділу ін-

формації на групи; загальний та детальний аналіз 

на предмет відповідності критеріям угрупування; 

пошук зручних і прийнятних засобів поєднання ін-

формаційних груп у єдину систему; підбір ефектив-

них пошукових засобів [4, с. 411-417]. 

В Законі України "Про Національну програму 

інформатизації" розрізняють "базу даних" як імено-

вану сукупність даних, що відображає стан об'єктів 

та їх відношень у визначеній предметній області та 

"базу знань" як масив інформації у формі, при-

датній до логічної і смислової обробки 

відповідними програмними засобами. Пунктом "е" 

ч. 1 ст. 10 ЗУ "Про авторське право і суміжні права" 

встановлюється, що не є об'єктом авторського 

права, зокрема: розклади руху транспортних за-

собів, розклади телерадіопередач, телефонні 

довідники та інші аналогічні бази даних, що не 

відповідають критеріям оригінальності і на які по-

ширюється право sui-generis (своєрідне право, 

право особливого роду). Таким чином, виходячи з 

логічного тлумачення цієї нормативно-правової 

норми, законодавець розрізняє бази даних, які є 

оригінальними та виступають як об’єкти авторсь-

кого права та неоригінальні, які відповідно не 

відносяться до об’єктів авторського права. 

Директивою 96/9/ЄС враховується, що для 

визначення того, чи підпадає база даних під захист 

авторського права, не повинен використовуватись 

жодний інший критерій, окрім оригінальності в 

сенсі інтелектуального творіння автора і, зокрема, 

не повинні застосовуватись ніякі естетичні чи 

якісні критерії (п. 16). Пунктом 39 Директивою 

96/9/ЄС передбачено, що окрім намагання захи-

стити авторське право на оригінальний підбір та 

впорядкування вмісту бази даних, ця Директива 

має на меті захистити становище розробників баз 

даних від незаконного присвоєння результатів 

фінансового та професійного інвестування в отри-

мання та збирання вмісту шляхом захисту всієї бази 

даних чи її значних частин від певних дій користу-

вача та конкурента. В свою чергу, метою особли-

вого права є забезпечення захисту будь-якої інве-

стиції в отримання, перевірку чи представлення 

вмісту бази даних на обмежений час дії цього 

права; враховуючи, що така інвестиція може поля-

гати у використанні фінансових ресурсів та/чи вит-

рачанні часу, зусиль і енергії (п. 40); є надання мож-

ливості розробнику бази даних перешкоджати не-

санкціонованому витягненню чи повторному 

використанню всього вмісту такої бази даних або 

його значної частини; враховуючи, що розробник 

бази даних є особою, яка проявляє ініціативу і йде 

на ризик, здійснюючи інвестиції; враховуючи, що 

це виключає, зокрема, субпідрядників з визначення 

розробника (п. 41). 

Директива 96/9/Є не перешкоджає свободі ав-

торів вирішувати, чи дозволяти включати їхні 

твори в базу даних та в який спосіб це робити і, зо-
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крема, чи є дозвіл, який надається, виключним; вра-

ховуючи, що захист баз даних особливим правом не 

завдає шкоди існуючим правам стосовно вмісту 

цих баз, і враховуючи, зокрема, що коли автор чи 

власник суміжного права дозволяє включити деякі 

з його творів чи тем в базу даних відповідно до не-

виключного договору, третя сторона може викори-

стати ці твори чи теми, за умови отримання необ-

хідної згоди автора чи власника суміжного права 

без посилання на особливе право розробника бази 

даних для запобігання цим її діям, за умови, що ці 

твори чи тема не витягаються із бази даних і по-

вторно не використовуються на її основі (п. 18). 

О. О. Хавронюк, проводячи дослідження щодо 

захисту баз даних приходить до висновків, що 

об’єктом охорони авторського права виступають 

бази, які відповідають критеріям охороноздатності, 

які встановлюються для всіх творів науки, літера-

тури та мистецтва нормами міжнародного та націо-

нального законодавства. Вимогою для цього, він 

вважає творчий характер структури база даних як 

такої, що включає в себе оригінальність та новизну 

при відборі, встановленні зв’язків та систематизації 

інформації, що її складає. Компіляцією даних може 

бути лише результат творчої інтелектуальної діяль-

ності, внаслідок якої створюється новий об’єкт ав-

торського права [5, с. 23-25]. 

Разом із тим, на переконання I. М. Маліновсь-

кої важливо з’ясувати, у який спосіб отримана но-

визна при відборі баз даних. Вона пише, що одного 

факту новизни інформації, що створює певну су-

купність, без її творчого відбору, є недостатньо для 

появи охороноздатного за авторським правом 

об’єкта. Якісна новизна сукупності інформації 

може бути отримана певною творчої обробкою 

існуючого офіційного матеріалу. Така новизна 

змісту бази даних є достатньою ознакою для відне-

сення її до охороноздатних об’єктів, за умови, що 

вона отримана або творчим, розумовим відбором 

необхідного матеріалу, або творчою обробкою 

існуючого матеріалу, незалежно від механізму його 

отримання. Якісна новизна сукупності даних, отри-

мана шляхом творчого відбору чи обробки даних, 

може бути відома та поширена в інших базах (алфа-

вітний, хронологічний, логічний показник, прийня-

тий у даній галузі класифікатор тощо) [4, с. 411-

417]. 

В діяльності сучасних бібліотек як і в інших га-

лузях суспільства, накопичується велика кількість 

інформації. У міру накопичення бібліотечно-інфор-

маційних ресурсів, виникає необхідність їхньої си-

стематизації та структурування за різними озна-

ками та подання у більш зручному для користувача 

вигляді, який скорочує витрати часу і сил на пошук 

потрібної інформації. На сьогодні бази даних в 

бібліотечній сфері дозволяють якісно здійснювати 

пошук, обробку, зберігання і поширення інфор-

мації, що пов’язане з упровадженням і широким за-

стосуванням інформаційно-технічних засобів. Бази 

даних сприяють забезпеченню повноти і оптималь-

ності фіксації, актуальності та доступності інфор-

маційних ресурсів у єдиному систематизованому 

вигляді, високу швидкість оброблення та викори-

стання інформації [6, с. 3-7].  

Доктор історичних наук, член-кореспондент 

НАН України Любов Дубровіна та доктор історич-

них наук Галина Ковальчук зазначають, що 

сьогодні значно розширено можливості доступу ко-

ристувацького загалу до історичного надбання че-

рез створення електронних ресурсів, зокрема баз 

даних на різні види, типи джерел інформації. Фор-

мування такого ресурсу є важливим завданням су-

часної бібліотечної науки і практики, що й визначає 

відповідну тематику наукових досліджень у Націо-

нальній бібліотеці України імені В. І. Вернадського 

[7, с. 3-11]. 

Удосконалення сучасних технологій та інфра-

структури Інтернету, забезпечують можливість до-

ступу до світових бібліотечно-інформаційних ре-

сурсів як джерел оперативної інформації, кількість 

яких постійно збільшується. Зростання інтересу ко-

ристувачів до мультимедійного контенту характе-

ризуються різноманітністю інформаційних ма-

теріалів і баз даних. Усе це створює підґрунтя для 

можливості розширення бібліотеками своїх дже-

рельних баз, удосконалення способів отримання, 

обробки та використання бібліотечно-інформацій-

них ресурсів [8, с. 82].  

Дані, що не мають певної структури не можна 

вважати інформацією. Дані стають інформацією 

тільки тоді, коли її можна привести в певну кон-

струкцію. Тому, створюючи бази даних, бібліоте-

кам необхідно впорядкувати інформацію за різ-

ними ознаками, що дозволить користувачу інфор-

мації, в подальшому, швидко знаходити дані, які 

задовольняють його потреби. Це можливо зробити, 

якщо дані структуровані за різними ознаками та 

зведені в різновидові бази даних. Види баз даних, 

які використовуються в бібліотечній діяльності 

розкриваються в ДСТУ 5034:2008 та ДСТУ 

7448:2013. 

Стандарт ДСТУ 5034:2008 "Інформація і доку-

ментація. Науково-інформаційна діяльність. 

Терміни та визначення понять" установлює україн-

ські терміни та визначення понять, використовува-

них у різних сферах науки, техніки, освіти в процесі 

збирання, обробляння, шукання, зберігання та 

розповсюджування науково-технічної інформації. 

Терміни, установлені цим стандартом, рекомендо-

вано використовувати в роботі підприємств, уста-

нов, організацій, технічних комітетів стандартиза-

ції, інформаційних служб, інформаційних центрів, 

бібліотек і архівів, що діють в Україні та пов’язані 

з науково-інформаційною діяльністю. Застандарти-

зовані терміни рекомендовано вживати в усіх видах 

нормативної документації, науково-технічній, 

довідковій і навчально-методичній літературі, що 

стосується сфери науково-інформаційної діяль-

ності. Стандарт ДСТУ 7448:2013 "Інформація та 

документація. Бібліотечно-інформаційна діяль-

ність. Терміни та визначення понять" унормовує 

українські терміни та визначення понять у сфері 

бібліотечно-інформаційної діяльності. Цей стан-

дарт призначено застосовувати в роботі бібліотек, 

архівів, інформаційних служб, інформаційних 
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центрів, які діють в Україні та пов’язані з 

бібліотечно-інформаційною діяльністю. Терміни, 

установлені цим стандартом, рекомендовано вжи-

вати в усіх видах нормативної документації, нау-

ково-технічній, довідковій та навчально-методич-

ній літературі, що стосується сфери бібліотечно-ін-

формаційної діяльності. 

Відповідно до стандартів ДСТУ 5034:2008 та 

ДСТУ 7448:2013 в роботі бібліотек застосовуються 

такі бази даних як: бібліографічна, гіпертекстова, 

документальна, загального користування, 

ієрархічна, інтегрована, корпоративна, лексико-

графічна, мережева, повнотекстова, реферативна, 

розподілена, термінологічна, фактографічна. В за-

значених стандартах даються коротенькі визна-

чення цих баз даних, при цьому не розкриваються 

принципи їх побудови. 

У науковій літературі існує досить значне роз-

маїття класифікацій баз даних. Різні автори за-

лежно від своїх завдань та точок зору виділяють ті 

чи інші критерії і розподіляють пріоритети між 

ними. В. Кірвас поділяє бази даних за такими кри-

теріями: за формою подання інформації бази даних 

поділяються на візуальні, аудіо та мультимедіа си-

стеми; за характером організації даних, бази даних 

можуть бути розділені на неструктуровані (у ви-

гляді семантичних мереж), частково структуровані 

(вигляді звичайного тексту або гіпертекстові си-

стеми) і структуровані (вимагають попереднього 

проектування і опису структури бази даних); за ти-

пом використовуваної моделі даних структуровані 

бази даних діляться на ієрархічні, мережеві, ре-

ляційні, змішані та мультимодальні; за типом ін-

формації, що зберігається бази даних діляться на 

документальні та лексикографічні; за характером 

організації зберігання даних і звернення до них ро-

зрізняють локальні та розподілені бази даних [9, с. 

6-7]. 

Класифікація за формою подання інформації 

показує, в якому вигляді інформація зберігається в 

базах даних і видається користувачам: у вигляді 

зображення (символьний текст, малюнки, крес-

лення, фотографії і т.д.), звуку або дається мож-

ливість використання різних форм відображення 

інформації. Серед документальних баз В. Кірвас 

розрізняє бібліографічні, реферативні і повнотек-

стові. До лексикографічним баз даних, за його пе-

реконанням, відносяться різні словники, класифіка-

тори, рубрикатори тощо. Вони зазвичай використо-

вуються в якості довідкових спільно з 

документальними або фактографічними базами да-

них. У документальних базах даних одиницею 

зберігання є документ (наприклад, текст закону або 

статті). Пошук і видача документів відбувається по 

їх змісту. У відповідь на запит користувача ви-

дається або посилання на документ, або сам доку-

мент, в якому він може знайти потрібну йому ін-

формацію. У системах фактографічного типу в ба-

зах даних зберігається інформація про цікаві 

користувача об'єкти предметної області у вигляді 

"фактів" (наприклад, біографічні дані про 

співробітників). Локальна (персональна) база даних 

– це база даних, призначена для використання од-

ним користувачем. Локальні бази даних можуть 

створюватися кожним користувачем самостійно, а 

можуть вилучатись із загальної бази даних; 

розподілені (розраховані на багато користувачів) 

бази даних припускають можливість одночасного 

звернення кількох користувачів до однієї і тієї ж ін-

формації (розрахований на багато користувачів, па-

ралельний режим доступу). Фізично різні частини 

бази даних можуть бути розташовані на різних 

ЕОМ, а логічно, з точки зору користувача, вони по-

винні являти собою єдине ціле [9, с. 6-7]. 

Автори іншого навчального посібника виділя-

ють бази даних за такими критеріями: за призначен-

ням – фактографічні, документальні і змішані; за 

мовами – замкнуті системи, системи з базовою мо-

вою та змішані; за локалізацією – локальні й 

розподілені; за структурами даних – ієрархічні, ме-

режного типу та реляційні [10, с. 18]. 

Г. М. Швецова-Водка в навчальному посіб-

нику «Вступ до бібліографознавства» вказує, що за-

гальний поділ баз даних можна було б поділити на 

фактографічні та документальні. Документальні, в 

свою чергу поділяються на повнотекстові та доку-

ментографічні (документографічних баз даних 

належать не тільки бібліографічні (що відобража-

ють документи книжкового типу), але й діловодні 

(що відображають документи діловодства), архео-

графічні (що відображають архівні документи), му-

зеографічні (що відображають музейні документи, 

наприклад, оригінальні твори образотворчого ми-

стецтва) та бібліографічні – такі, що подають 

бібліотечну інформацію) [11, с. 135-140].  

Розглянемо класифікацію баз даних, які вико-

ристовуються в бібліотечній сфері. Відповідно до в 

ДСТУ 5034:2008, бібліографічна база даних – база 

даних, у якій подано тільки бібліографічну інфор-

мацію, в ДСТУ 7448:2013 під бібліографічною ба-

зою даних розуміється це база даних, що містить 

лише бібліографічні описи документів.  

В наказі Держкомстату України, Міннауки 

України від 07.08.1998 № 272/219 зазначається, що 

бібліографічний опис – це сукупність 

бібліографічних відомостей про документ, його 

складову частину чи групу документів, наведених 

за певними правилами, необхідних і достатніх для 

загальної характеристики й ідентифікації доку-

мента [12]. Для уніфікації складання бібліографіч-

ного опису на міжнародному рівні, забезпечення 

можливості обміну результатами каталогізації ро-

зроблено новий національний стандарт ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 "Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила 

складання", який набув чинності 1 липня 2007 року. 

Він є базовим для системи стандартів, правил, ме-

тодичних посібників зі складання бібліографічного 

опису. Дані для складання описів беруться безпосе-

редньо з видання. Опис складається з обов'язкових 

елементів: основний заголовок, автори, повторність 

видання, рік видання, обсяг.  

Г. М. Швецова-Водка зазначає, що 

бібліографічні бази даних доречно поділити за спо-
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собом (чи глибиною) бібліографічної характери-

стики на сигнальні (що містять лише бібліографічні 

описи документів), предметизовані (де до описів 

додаються предметні рубрики), анотовані (де описи 

супроводжуються анотаціями), реферативні (де 

описи супроводжуються рефератами) і критичні чи 

рецензовані (де описи супроводжуються рецен-

зіями). Автор вважає недоречним протиставлення 

"бібліографічних" баз даних "реферативним", яке 

нерідко ще трапляється в обігу. Про критичні (або 

рецензовані) бази даних поки що повідомлень не 

було, але це не означає, що в принципі їх існування 

неможливе [11, с. 135-140].  

Інформаційний обмін в умовах інтернет-сере-

довища трансформувався в інформаційно-елек-

тронний обмін, у цьому аспекті важливим для 

України є формування національних 

бібліографічних веб-ресурсів, створення на їх ос-

нові інтегрованої системи національної 

бібліографії, впровадження у практику українських 

бібліотек віртуальних довідково-бібліографічних 

служб. З точки зору повноцінного представлення 

національних бібліографічних ресурсів важливою є 

розробка на основі міжнародних стандартів україн-

ського формату бібліографічних записів та фор-

мування україномовного лінгвістичного забезпе-

чення бібліографічних пошукових систем [13, с. 

254-260].  

Бібліографічний опис виконує низку функції: 

ідентифікації, яка дозволяє виявити тотожність 

кількох копій документа чи відрізняти видання 

одне від одного, не маючи їх перед очима; пошу-

кову (евристичну), яка дозволяє розшукати потріб-

ний документ, виходячи з характерних для нього 

ознак; вибору, яка допомагає вибрати із запропоно-

ваних документів той, що найбільше відповідає по-

требам користувача;інформаційну, яка полягає в ін-

формуванні про твір, його формальні ознаки, чита-

цьке призначення, у якійсь мірі і про зміст тощо. 

Сукупність описів у бібліотечному каталозі дає 

уявлення про склад бібліотечного фонду; в 

бібліографічному покажчику – про видання з тієї чи 

іншої галузі знання, теми та ін.; сигнальну, яка "сиг-

налізує" про появу нового видання, його вихід із 

друку, про надходження книги до бібліотеки, кни-

готорговельної мережі тощо; обліково-реєстра-

ційну, яка дає можливість здійснювати облік і 

реєстрацію документів як на загальнодержавному 

рівні, так і на рівні певної установи; організаційну, 

яка завдяки формальним ознакам документів, що 

наведені в бібліографічному описі, може служити 

основою для групування записів у конкретному по-

шуковому масиві [14, с. 4]. 

В Україні діють два затверджені Національні 

стандарти, що відповідають за оформлення 

бібліографічної інформації в науковій роботі: 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ 8302:2015. ДСТУ 

ГОСТ 7.1:2006 – це регламентуючий документ для 

оформлення бібліографічних списків, списків вико-

ристаної літератури, списків літератури в наукових 

роботах тощо. Стандарт ДСТУ 8302:2015 є регла-

ментуючим документом для оформлення 

бібліографічних посилань та бібліографічних спис-

ків посилань у наукових роботах. Він установлює 

види бібліографічних посилань, правила та особли-

вості їхнього складання й розміщення в докумен-

тах. Стандарт поширюється на бібліографічні поси-

лання в опублікованих і неопублікованих докумен-

тах незалежно від носія інформації. "Список 

використаної літератури" (як частини довідкового 

апарату) наводять у формі бібліографічного запису 

(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) [16]. 

В Українській бібліотечній енциклопедії роз-

кривається, що бібліографічна база даних – різно-

вид документографічної бази даних, що містить 

упорядковану за певними правилами сукупність 

відомостей про документи. Головним елементом 

бібліографічної бази даних є бібліографічний опис 

документа, що може супроводжуватись іншими 

елементами бібліографічного запису (ключовими 

словами, предметними рубриками, індексами кла-

сифікації, кодованими даними тощо), потрібними 

для ідентифікації і використання документа, опе-

рування даними. Об’єктами відображення в 

бібліографічній базі даних можуть бути як окремі 

види документів (книги, газети, статті, дисертації, 

патенти, рукописи, образотворчі, нотні, карто-

графічні документи тощо), так і сукупність різних 

видів документів. За часом видання відображених 

документів бібліографічні бази даних можуть бути 

ретроспективними, поточними і перспективними. 

За зовнішньою формою побутування в суспільстві 

розрізняють стаціонарні (записані у внутрішній 

постійній пам’яті комп’ютера) та переносні (запи-

сані на компакт-диски та інші портативні носії ін-

формації). Різновидами бібліографічної бази даних 

є електронний каталог, електронна картотека ста-

тей, проблемно-орієнтована база даних тощо. Крім 

бібліографічних записів, ці бази даних можуть 

містити інші складові: словник ключових слів, 

словник предметних рубрик, тезаурус, кла-

сифікаційну систему, базу даних авторитетних за-

писів [17]. 

Для реалізації вищезазначених функцій 

бібліографічний опис має задовольняти таким 

взаємопов'язаним і взаємозумовленим вимогам: 

точності – усі бібліографічні відомості в описі ма-

ють точно відповідати даним документа та, як пра-

вило, подаватися у тій формі, що і в документі; по-

вноти – опис має мати повний набір 

бібліографічних даних, необхідних для характери-

стики твору та визначення його відмінностей від ін-

ших; єдності – перелік відомостей, їх форма та 

послідовність наведення мають системні вимоги 

при описуванні електронних ресурсів та ін. бути 

стабільними; стислості – опис розташовується на 

невеликій площі бібліографічного покажчика чи 

каталожній картці; ясності та чіткості – опис у 

цілому, як і кожна його частина окремо, мають бути 

однозначно й вірно зрозумілими для користувачів 

[18, с. 4]. 

Лексикографічною визнається база даних, у 

якій подано дані про лексичні одиниці певної лек-

сикографічної моделі та її структури (ДСТУ 

5034:2008, ДСТУ 7448:2013). Лексикографія – 
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розділ мовознавства, предметом якого є теорія і 

практика укладання словників різних типів. Слов-

ник – упорядкований в алфавітному чи тематич-

ному порядку список заголовних слів, лексико-

графічно опрацьованих. Переваги лексикографіч-

ної бази даних над традиційними словниками є 

безперечними, оскільки саме в лексикографічній 

базі даних може практично реалізуватися ідея інте-

грального опису мови, базованого на узгодженні 

зв’язку між словником та граматикою [19, с. 287-

290]. В своїй монографії В. А. Широков провів ком-

плексне дослідження та запропонував нову концеп-

цію та комп'ютерну технологію лексикографічної 

діяльності; розглянув числові застосування теорії 

лексикографічних систем на реальних прикладах 

створення об'єктів національної словникової бази, 

зокрема, електронних граматичних словників, інте-

грованої лексикографічної системи "Словники 

України", інструментальної системи підтримки 

фундаментальної тлумачної лексикографії [20]. 

Окремо виділяють термінологічну базу даних, під 

якою розуміють лексикографічну база даних, у якій 

подано терміни та їх визначення (ДСТУ 5034:2008). 

Документальна база даних – це база даних, ос-

новним структурним елементом якої є документ 

(ДСТУ 5034:2008), документальна база даних – 

база даних, що містить бібліографічні записи доку-

ментів, різновидами якої є бібліографічні та рефе-

ративні бази даних (ДСТУ 7448:2013). Поняття до-

кументу надається в декількох нормативно-право-

вих актах [21]. Відповідно до Закону України "Про 

інформацію", документ – матеріальний носій, що 

містить інформацію, основними функціями якого є 

її збереження та передавання у часі та просторі; 

відповідно до законів України "Про бібліотеки і 

бібліотечну справу", "Про обов'язковий примірник 

документів" – документ – це матеріальна форма 

одержання, зберігання, використання і поширення 

інформації, зафіксованої на папері, магнітній, кіно-

, фотоплівці, оптичному диску або іншому носієві. 

В Законі України "Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій" розкри-

вається поняття документації – це зафіксована на 

матеріальному носії інформація про технологію та 

її складові (нормативна, науково-технічна, про-

ектна, конструкторська, технологічна документа-

ція, звіти про результати виконання патентно-

кон'юнктурних, наукових, науково-дослідних, кон-

структорських і проектних робіт, державних випро-

бувань складових технології), наявність якої забез-

печує їх використання.  

На сучасному етапі особливого значення набу-

ває фактографічне обслуговування, що передбачає 

надання фактографічної інформації. Фактографічна 

продукція стала першим комерційним продуктом, 

що почали пропонувати на інформаційному ринку. 

Значно виріс об'єм фактографічних запитів та їх 

розмаїття. Реакцією суспільства на це є випуск у 

всьому світі численних енциклопедій, словників, 

довідників в традиційному та електронному ви-

гляді, формування фактографічних баз даних. Для 

бібліотек достатньо традиційною практикою є 

створення фактографічної інформації [22, с. 151-

162].  

Фактографічна база даних – база даних, у якій 

є фактографічні дані (ДСТУ 5034:2008, ДСТУ 

7448:2013). Під фактом розуміються будь-які відо-

мості, які після вилучення їх із контексту зберіга-

ють самостійне значення, смисл. Таким чином, 

факт – це конкретні одиничні достовірні дані. Саме 

такі відомості надаються користувачу у відповідь 

на фактографічні запити. Фактографія – описання 

фактів без їхнього аналізу, узагальнення. Факто-

графічна інформація – сукупність фактів (факто-

графічних відомостей, фактографічних даних, фак-

тографічних записів) [22, с. 151-162]. В. Свірюкова, 

вивчаючи бібліографічну діяльність бібліотек, вка-

зує, що найпростіші фактографічні запити, які не 

потребують переробки містяться в документах фак-

тичних даних, зазвичай виконуються в бібліотеках 

[23].  

Фактографічній інформаційній продукції вла-

стиві такі особливості: однотипність та чітка впо-

рядкованість елементів (записів), швидкість по-

шуку інформації, фрагментарність (вибірковість) її 

читання, достовірність відомостей, оперативність 

їхнього поповнення (за необхідності – коригування 

або заміна), відсутність фактологічного аналізу і ав-

торської інтерпретації в описі відображених 

об’єктів [24, с. 22-25]. У фактографічних базах да-

них містяться короткі відомості про описувані 

об'єкти, представлені у суворо визначеному фор-

маті. З прикладів баз даних фактографічного типу 

можна навести, зокрема: базу даних книжкового 

фонду бібліотеки. У фактографічних базах даних 

бібліотеки про кожну книгу зберігаються такі 

бібліографічні дані: рік видання, автор, назва та ін. 

[22]. Г. М. Швецова-Водка звертає увагу на те, що 

широко відомий поділ баз даних на фактографічні 

(такі, що описують певні факти) і документальні 

(такі, що описують документи). Однак ці обидві 

назви викликають заперечення. Бази даних, що 

містять описи документів, слід було б називати до-

кументографічними, а "документальними" – будь-

які бази даних, пов'язані з відображенням доку-

ментів, зокрема, документографічні і повнотек-

стові. Назву "фактографічні" недоречно протистав-

ляти "документографічним" (зокрема, 

бібліографічним) базам даних, тому що за своєю 

сутністю бібліографічна інформація теж є факто-

графічною, оскільки документ у цьому випадку 

описується як факт дійсності. Але в зв'язку з тим, 

що назва "фактографічні" вже закріпилася як про-

тиставлення "документальним" (бібліографічним) 

базам даних, цей термін залишився незмінним [11, 

с. 135-140].  

Виділяють окремо повнотекстові бази даних – 

це бази даних, у якій подано повністю тексти пев-

них документів (ДСТУ 5034:2008, ДСТУ 

7448:2013) та реферативні бази даних – бази даних, 

що містить бібліографічні описи документів разом 

з анотаціями чи рефератами (ДСТУ 7448:2013). В 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) [25] під рефератом ро-

зуміється короткий точний виклад змісту доку-

мента, що включає основні фактичні відомості та 
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висновки, без додаткової інтерпретації або критич-

них зауважень автора реферату; анотацією – ко-

ротку характеристику документа з точки зору його 

призначення, змісту, виду, форми та інших особли-

востей; зведеним рефератом – реферат, складений 

на основі двох і більше вихідних документів. Для 

виконання бібліотекою комунікаційної й освітньої 

ролей у організації доступу до достовірної та 

якісної інформації стосовно наукових досягнень 

доцільно використовувати генеровану бібліоте-

ками бібліографічну і реферативну інформацію [26, 

с. 3-7].  

За характером організації даних у базі даних 

можна виділити гіпертекстову базу даних. Гіпер-

текстова база даних – різновид документальної 

бази даних, що ґрунтується на гіпертексті. У 

примітці до поняття «гіпертекстова база даних», 

вказується, що гіпертекст – принцип організації по-

шукових масивів, у яких окремі інформаційні еле-

менти пов’язуються між собою асоціативними 

зв’язками, що забезпечує швидкий пошук і 

розповсюджування інформації (ДСТУ 5034:2008, 

ДСТУ 7448:2013). 

Суть гіпертексту – це динамічне зв'язування 

понять, що дозволяють читачеві миттєво стежити за 

уподобаннями і бути під контролем. Обсяг теми 

більше не визначається редактором або автором і 

обмежений тільки з ініціативи читача. Замість по-

шуку виноски або пошуку іншого документа, про 

який йде мова, динамічна виноска або посилання 

можуть автоматично приносити прикріплений або 

контрольний матеріал до екрану. Зазначений ма-

теріал може бути абзацом або статтею або ціла 

книга. В даний час існує два типи гіпертексту: ста-

тичний і динамічний. Статичний гіпертекст не доз-

воляє змінювати базу даних, але він доступний для 

інтерактивного перегляду. У динамічному гіпер-

тексті користувач може додавати або віднімати дані 

і посилання [27].  

За характером організації зберігання даних і 

звернення до них розрізняють локальні та 

розподілені бази даних [9, с. 6-7]. В ДСТУ виділя-

ють мережеву, ієрархічну та розподілену базу да-

них. Мережева база даних – база даних, побудована 

відповідно до мережевої моделі даних (ДСТУ 

5034:2008). Розподілена база даних – база даних, 

фізично розподілена на дві або кілька комп’ютер-

них систем і доступна для сумісного використання 

(ДСТУ 5034:2008); це система взаємопов’язаних 

баз даних або частин однієї бази, які розподілені 

між кількома територіально віддаленими 

комп’ютерами, забезпечена відповідними можли-

востями для керування цими базами чи їхніми ча-

стинами (ДСТУ 7448:2013). Ієрархічна база даних – 

база даних, реалізована відповідно до ієрархічної 

моделі даних (ДСТУ 5034:2008). 

У теорії систем керування базами даних 

виділяють моделі трьох основних типів: ієрархічну, 

мережну і реляційну. Ієрархічна модель бази даних 

є сукупністю елементів, які розташовані в порядку 

їх підпорядкування від загального до конкретного 

й утворюють перевернене дерево (граф). Ця модель 

характеризується такими елементами, як рівні, 

вузли, зв’язки. Вузол — це інформаційна модель 

елемента, який розташований на даному рівні 

ієрархії. Між вузлами існують зв’язки, кожний ву-

зол може включати декілька об’єктів нижчого 

рівня. Мережева модель має ті самі основні скла-

дові, що й ієрархічна (вузол, рівень, зв’язок), проте 

характер їхніх зв’язків принципово інший. У мере-

жевій моделі прийнятий вільний зв’язок між еле-

ментами різних рівнів. На зв’язок між об’єктами в 

мережевих моделях не накладається жодних обме-

жень. Реляційна модель – модель зберігання даних, 

яку побудовано на взаємовідносинах її складових. 

У простому випадку така модель є двовимірним ма-

сивом або двовимірною таблицею, а в разі ство-

рення складних інформаційних моделей утворює 

сукупність взаємозв’язаних таблиць. Таблична база 

даних містить перелік об’єктів одного типу, тобто 

об’єктів з однаковим набором властивостей. 

Кожний рядок такої таблиці називається записом, 

кожний стовпець – полем [28, с. 27-28]. 

В ДСТУ 5034:2008 розкривається поняття 

"бази даних загального користування" – це база да-

них, до якої відкрито доступ усім користувачам. На 

наш погляд, необхідно включити також поняття у 

відповідний стандарт "база даних службового кори-

стування". 

Інтегрованою є база даних, що об’єднує кілька 

логічно пов’язаних баз даних. Інтегровані бази да-

них орієнтовані на вирішення завдань багатьма ко-

ристувачами, її різновидами є бібліографічні бази 

даних, реферативні бази даних (ДСТУ 7448:2013). 

К. Лобузіна зазначає, що схему інтеграції електрон-

них бібліотечних ресурсів може бути зображена 

так: розподілені інформаційні ресурси – засоби ін-

теграції – єдиний користувацький інтерфейс. Вив-

чаючи досвід інтеграції бібліотечних інформацій-

них ресурсів, К. Лобузіна вказує, що інтеграція 

ґрунтується на створенні корпоративних автомати-

зованих бібліотечних інформаційних систем 

(АБІС), які виокремлюють, в свою чергу, на такі ос-

новні види корпоративних бібліотечно-інформацій-

них систем і принципів їхньої реалізації: зведені ка-

талоги; бібліотечні системи корпоративної ката-

логізації; інтегровані бібліотечно-інформаційні 

системи. У НБУВ було також проведено комплекс 

заходів з інтеграції власних електронних інфор-

маційних ресурсів на єдиній технологічній плат-

формі відповідно до міжнародних стандартів: кон-

вертовано та реалізовано пошуковий інтерфейс 

електронного каталогу НБУВ та бібліографічних 

баз даних спеціалізованих фондів, проведено ро-

боти з інтеграції пошукового апарату бібліотечних 

та архівних фондів, започатковано проект наукової 

електронної бібліотеки, формування цифрового 

фонду за колекційним принципом на основі 

міжнародних рекомендацій [29, с. 24-28]. Корпора-

тивною є база даних, створена за розподіленим 

принципом і об’єднана, яку використовують усі ор-

ганізації-розробники (ДСТУ 5034:2008, ДСТУ 

7448:2013). За словами К. Лобузіної запозичення 

готових записів із раніше підготовлених іншими 

організаціями або бібліографічними службами є 
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найперспективнішим способом як ретроспектив-

ного перероблення карткових каталогів, так і 

оброблення поточних надходжень для актуалізації 

електронних каталогів бібліотек [29, с. 24-28]. 

Про те, що корпоративність є сьогодні основ-

ним завданням у роботі академічних бібліотек вка-

зує і Г. Солоіденко. Одночасно, Г. Солоіденко наго-

лошує, що нам належить працювати в умовах, коли 

інформація, отримання нового знання набувають 

самостійну цінність, а інтелектуальна власність 

стає найдорожчим продуктом. Головне завдання 

академічних бібліотек сьогодні – зберігати та попу-

ляризувати джерела творчої діяльності людства, за-

безпечити максимальне наближення інформації до 

користувача, доступ кожного громадянина до інте-

грованих інформаційних ресурсів НАН України 

[30, с. 104-117]. Т. Добко у своїй монографії 

"Довідково-бібліографічна діяльність наукових 

бібліотек Національної академії наук України: ста-

новлення та розвиток (XX ст. – перше десятиліття 

XXІ ст.)" зазначає, що розвиток електронних баз да-

них має перспективи, адже бібліотекарі знають, як 

організована інформація, володіють методикою 

проведення інформаційного пошуку [31, с. 48]. 

У Національній бібліотеці України імені 

В. І. Вернадського створено і продовжує розвива-

тися новий знаннєвий електронний ресурс у вигляді 

тематичних баз даних, електронних каталогів, ко-

лекцій повнотекстових копій книжкової спадщини, 

унікальних бібліографічних баз даних окремих 

видів джерел з можливостями дистанційного до-

ступу до них у локальних та міжнародних елек-

тронних мережах. Створення такого значного за об-

сягом ресурсу стало можливим завдяки ґрунтовним 

теоретичним, методичним, науково-практичним 

дослідженням, що проводяться в Бібліотеці [7, с. 3-

11]. 

Висновки. В діяльності сучасних бібліотек, як 

і в інших галузях суспільства, накопичується ве-

лика кількість інформації. У міру накопичення 

бібліотечно-інформаційних ресурсів, виникає необ-

хідність їхньої систематизації та структурування за 

різними ознаками та подання у більш зручному для 

користувача вигляді, який скорочує витрати часу і 

сил на пошук потрібної інформації. Усе це створює 

підґрунтя для можливості розширення бібліоте-

ками своїх джерельних баз, удосконалення спо-

собів отримання, обробки та використання 

бібліотечно-інформаційних ресурсів. На сьогодні 

бази даних в бібліотечній сфері дозволяють якісно 

здійснювати пошук, зберігання і поширення інфор-

мації.  

База даних – це пойменована сукупність даних, 

яка систематизована та методично упорядкована та 

доступна для подальшого використання. Активне 

використання баз даних у бібліотечній діяльності 

ставить питання про необхідність формування 

надійної їх правової охорони. Право інтелектуаль-

ної власності розповсюджується на бази даних, які 

є результатом творчої праці (упорядкування) та ха-

рактеризуються оригінальністю в сенсі інтелекту-

ального творіння автора. 

Творчість – це розумова діяльність людини, 

яка полягає у відборі необхідної інформації за на-

лежністю до предметної галузі; творчої обробки ін-

формації з метою адаптації до цілей використання; 

аналізу зібраної інформації на предмет виявлення 

зв’язків між нею; вибору належних критеріїв для 

поділу інформації на групи; загальний та детальний 

аналіз на предмет відповідності критеріям 

угрупування; пошуку зручних і прийнятних засобів 

поєднання інформаційних груп у єдину систему; 

підбору ефективних пошукових засобів, внаслідок 

якої виникає якісно новий, оригінальний результат. 

База даних вважається оригінальною, якщо вона: не 

створена шляхом прямого відтворення 

(копіювання) іншої бази даних; має відмінності, що 

надають їй нові властивості; не була відомою у 

бібліотечній галузі або до дати її першого викори-

стання; не доведено, що вона не є оригінальною. 
Бази даних, що використовуються в діяльності 

бібліотек необхідно класифікувати 1) за призначен-
ням (поділяються, в свою чергу, на фактографічну, 
документальну, документографічну); 2) за характе-
ром організації даних у базі даних ( гіпертекстова 
та проста); 3) за характером організації зберігання 
даних і звернення до них (інтегрована та корпора-
тивна); 4) в залежності від призначення (загального 
користування та службового користування). 

Фактографічна база даних – база даних, у якій 
є фактографічні дані. Факт – це конкретні одиничні 
достовірні дані фактичного, теоретичного, оціноч-
ного характеру, які після вилучення їх із контексту 
зберігають самостійне значення, смисл (назви, дати 
подій, життя і діяльність окремих осіб, статистичні 
дані, відомості про властивості речовин і ма-
теріалів, визначення термінів,пояснення явищ 
тощо). Наприклад, бібліотеками виконують факто-
графічні запити, які не потребують переробки 
містяться в документах фактичні дані. Різновидом 
фактографічної бази даних є лексикографічна та 
термінологічна бази даних. Лексикографічна база 
даних – це фактографічна база даних, у якій подано 
дані про лексичні одиниці певної лексикографічної 
моделі та її структури. Лексикографія – розділ мо-
вознавства, предметом якого є теорія і практика 
укладання словників різних типів. Словник – упо-
рядкований в алфавітному чи тематичному порядку 
список заголовних слів, лексикографічно опрацьо-
ваних. Термінологічна база даних – це факто-
графічна база даних, у якій подано терміни та їх 
визначення.  

Документальна база даних – це база даних, ос-
новним структурним елементом якої є документ. 
Документ – матеріальний носій, що містить інфор-
мацію, основними функціями якого є її збереження 
та передавання у часі та просторі 

Документографічну базу даних, в свою чергу 
слід поділити на: бібліографічну, реферативну, по-
внотекстову. Бібліографічна база даних – це доку-
ментографічна база даних, що містить лише 
бібліографічні описи документів, тобто сукупність 
бібліографічних відомостей про документ, його 
складову частину чи групу документів, наведених 
за певними правилами, необхідних і достатніх для 
загальної характеристики й ідентифікації доку-
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мента. Реферативна бази даних – це документо-
графічна база даних, що містить бібліографічні 
описи документів разом з анотаціями чи рефера-
тами. Реферат – короткий точний виклад змісту до-
кумента, що включає основні фактичні відомості та 
висновки, без додаткової інтерпретації або критич-
них зауважень автора реферату; анотація – коротка 
характеристика документа з точки зору його при-
значення, змісту, виду, форми та інших особливо-
стей. Повнотекстова – це документографічна база 
даних, що містить повний текст документа або його 
найбільш інформативну частину. 

За характером організації даних у базі даних 
можна виділити гіпертекстову та просту базу да-
них. Гіпертекстова база даних – це база даних, яка 
побудована на принципі організації пошукових ма-
сивів, у яких окремі інформаційні елементи 
пов’язуються між собою асоціативними зв’язками, 
що забезпечує швидкий пошук і розповсюджування 
інформації.  

За характером організації зберігання даних і 
звернення до них, база даних поділяється на інте-
гровану та корпоративну. Інтегрована база даних – 
це об’єднання кілька логічно пов’язаних баз даних 
на єдиний користувацький інтерфейс. Корпора-
тивна база даних – це база даних, створена за 
розподіленим принципом і об’єднана в єдину си-
стему, яку використовують усі організації-розроб-
ники. 

В залежності від призначення, поділяється на 
базу даних загального користування та базу даних 
службового користування. База даних загального 
користування – це база даних, до якої відкрито до-
ступ усім користувачам. База даних службового ко-
ристування – це база даних, створена для 
внутрішнього використання бібліотеками.  
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